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Orientadora: Prof.ª Dr.ª Martha Daisson Hameister 

 

Andressa Lopes de Oliveira 
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MAQUIAVEL (1518-1520) 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Fátima Regina Fernandes 
 
Willibaldo Ruppenthal Neto 
A PSYKHÉ ENTRE OS GREGOS: DO MITO HOMÉRICO ÀS CONCEPÇÕES PRÉ-

SOCRÁTICAS 
Orientador: Prof. Dr. Renan Frighetto 
 
Paula Marinelli Martins 
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Rafael José Hinça 
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O POST-MORTEM EM RIO GRANDE DE SÃO PEDRO: HIERARQUIAS 
INDÍGENAS NA DINÂMICA FÚNEBRE CATÓLICA (1738-1763) 

 
Aluna: Francielle de Souza 

Orientadora: Prof.
a
  Dr.

a
 Martha Daisson Hameister 

Palavras-chave: hierarquia social; registros paroquiais; populações indígenas; dinâmica 
espacial fúnebre 

 
Este trabalho tem como objetivo analisar a distribuição espacial dos enterramentos 

da população de Rio Grande de São Pedro, atual cidade de Rio Grande, no Rio Grande do 
Sul, com especial enfoque nos locais que os indígenas, aproximados ou transferidos, cujas 
mortes foram registradas pelos párocos da região, foram sepultados, na tentativa de 
compreender a participação destes na dinâmica mortuária católica. Para isso, utilizou-se o 
primeiro livro de óbitos da localidade, disponível no domínio familysearch.com, que 
apresenta os registros das mortes que tiveram encaminhamento eclesiástico, ocorridas entre 
1738 e 1763, ano em que chegou o primeiro pároco na localidade recém-fundada e ano em 
que a mesma foi tomada por tropas castelhanas, interrompendo o domínio luso contínuo de 
25 anos. Com o material transcrito, foi possível analisar as informações quantitativa e 
qualitativamente, o que forneceu os dados para o desenvolvimento da pesquisa. 

O contexto da parte meridional do território sul-americano do século XVIII é 
envolto em disputas territoriais entre a coroa portuguesa e a espanhola, que eclodiram em 
diversos momentos. Estes conflitos foram registrados pela historiografia tradicional como 
principais eventos de contato entre portugueses e espanhóis nesse momento, prevendo a 
posse portuguesa como determinação histórica

1
. Mais recentemente, procura-se explorar o 

caráter mais complexo que estas relações possuíam
2
.  A produção acadêmica a partir da 

primeira década do século XXI tem trazido à tona aspectos relativos à interação entre lusos 
e castelhanos, também nas atividades econômicas legais e ilegais. O que ambas as 
historiografias possuem em comum é a caracterização desta região meridional como uma 
região de fronteira colonial, como expõe Fábio Kuhn: 

 
Sugerimos um novo quadro de referência, em que o espaço fronteiriço colonial 
deve ser compreendido como uma fronteira em movimento, com Intensa 
circulação de homens e mercadorias, em um contexto demográfico heterogêneo e 
numa conjuntura de instabilidade política

3
. 

 

As localidades portuguesas nessa área foram construídas, em sua maioria, a partir 
de fortes militares que se constituíam em fortalezas feitas para servir de morada e 
concentração de militares auxiliando a conquista e a proteção do local, assim como apoio e 
retaguarda à porção mais meridional pleiteada pelos lusos, a Colônia do Sacramento. Com 
o tempo, estes fortes concentraram pessoas de diversas origens, muitas delas evadidas da 
própria Colônia do Sacramento, constantemente alvo de ataques das tropas castelhanas e 
de seus aliados indígenas. Alguns tornaram-se povoados, desenvolvendo a agricultura e o 
artesanato, mas basicamente, até ano de 1763, dedicadas à produção de animais bovinos, 
cavalares e muares, sua principal fonte de receitas. Formava-se assim, um ambiente em que 
portugueses, castelhanos, indígenas, escravos e luso-brasileiros vindos de outras partes do 
território colonial, conviviam e morriam neste espaço compartilhado. 

De maneira a burlar o Tratado de Tordesilhas (1494), os fortes portugueses foram 
sendo colocados cada vez mais ao sul, caso da Colônia do Sacramento, fundada em 1680, 
na foz do Rio da Prata, pelo então governador do Rio de Janeiro. Após um longo cerco 
promovido pelos castelhanos á Colônia, e outras tantas tentativas de dominar a localidade e 
expulsar os portugueses, em fins da década de 1730, a maioria de seus habitantes se 
dispersaram pelo território sulino. Alguns destes acabaram se deslocando para a região 
que, posteriormente, seria a Freguesia de Rio Grande de São Pedro, fundada em 1737, pela 

                                                 
1
 VELLINHO, Moysés. Capitania D’el rei, aspectos polêmicos do RS. 2ª ed. Porto Alegre: Globo, 1975. 

2
 KUHN, Fábio. Uma Breve História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Leitura XXI, 2004. 2

a
 Edição. 

3
 Ibidem, p. 27. 
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expedição do Brigadeiro Silva Pais. Nas margens da barra do Rio Grande, construiu-se o 
presídio de Jesus Maria José (que iria dar nome á igreja matriz do povoado), provocando 
uma concentração de população em seguida

4
. Rio Grande representou a maior e mais 

próxima força de apoio à defesa militar da Colônia do Sacramento
5
. Com base na 

historiografia
6
, compreende-se que a sociedade colonial luso-brasileira se constituiu 

através da sociedade portuguesa de Antigo Regime, cujas relações de hierarquia, 
reciprocidade e equidade tiveram influência decisiva em sua formação

7
.  Assim como em 

Portugal, os membros do corpo social que se formava na colônia possuíam “lugar próprio” 
dentro da hierarquia vigente, submetendo seu funcionamento às demandas do rei, ao 
procurar manter certo prestígio que produziria sua diferenciação entre os demais. A 
presença da Igreja Católica nas ações e mentes dos colonizadores é outro ponto importante 
de se levar em consideração, pois esta influenciava o modo de organização social desses 
europeus, direcionando seu entendimento acerca do que encontravam ao seu redor no 
Novo Mundo. Nesse sentido, a assimilação dos povos indígenas dentro da cronologia 
católica aconteceu simultaneamente ao contato direto entre colonizadores e nativos, 
provocando a inserção desses dentro da hierarquia social lusitana. 

De interesse deste trabalho é a relação entre nativos sul-americanos e os rituais 
católicos que acompanhavam o fiel na hora de sua morte, neste contexto. Para tanto, sabe-
se que alguns costumes fúnebres, como a feitura de testamentos, o cuidado de preparar a 
roupa desejada pelo falecido, entre outros, eram praticados com similar importância por 
toda a sociedade cristã em diversas partes do território colonial

8
.  É o que João José Reis

9
 

chama de “boa morte”: um conjunto de rituais perseguidos a fim de tornar a passagem pra 
o outro plano a mais digna e sagrada possível. Estes rituais tradicionais são, segundo o 
autor, expressão da interpretação singular que a sociedade luso-brasileira tinha sobre a 
morte: esta seria um momento de transição gradativa da alma desde o mundo material até o 
mundo espiritual, sendo o sucesso desta passagem responsabilidade, em parte, daqueles 
que continuavam vivos. Meio de se alcançar a “boa morte”, segundo Reis, as Irmandades 
católicas seriam organizações laicas, que adotavam como padrinho um santo específico e 
que promoviam, através de auxílios em caso de doenças, injustiças, alforrias e garantia de 
sepultura santa, uma rede de relacionamentos e solidariedade entre seus membros, 
refletindo a hierarquia social existente na sociedade

10
. Estas organizações estariam 

comprometidas em garantir o direito da boa morte àqueles que a elas recorressem, sendo a 
presença de escravos e forros nestas instituições, já percebida pela historiografia

11
. 

Nesse contexto, a importância do local que receberia o corpo do falecido também é 
ressaltada pelo autor, uma vez que se acreditava estarem mais próximas de Deus as 
sepulturas localizadas no interior das igrejas, deixando seu ocupante mais seguro de seu 
destino no dia do juízo final. Teoricamente, os locais mais sagrados eram reservados para 
aqueles cuja existência na paróquia era reconhecidamente importante: cristãos ativos, 

                                                 
4
 QUEIROZ, Maria Luiza Bertulini. A Vila do Rio Grande de São Pedro – 1737/1822. Rio Grande do Sul: 

Editora da Furg, 1987. 
5
 KUHN, Fábio. Uma Breve História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Leitura XXI, 2004. 2

a
 Edição. 

6
 FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima S.; e BICALHO, Maria Fernanda B., Uma Leitura do 

Brasil Colonial: Bases da materialidade e da governabilidade no Império. Penélope. Revista de História e 

Ciências Sociais. Lisboa, n.º 23 (novembro de 2000): 67-88. 
7
 LEVI, Giovanni. Reciprocidade Mediterrânea. In: OLIVEIRA, Mônica Ribeiro; ALMEIDA, Carla Maria 

Carvalho (Orgs).  Exercícios de Micro-história. Rio de Janeiro: FGV, 2009. p.51-86. 
8
 CAMPOS, Adalgisa Arantes. Locais de sepultamentos e escatologia através de registros de óbitos da 

época barroca* A freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto In: Varia História. (31). 2004. 
9
 REIS, João José. A Morte é uma Festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do Século XIX. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1991. 
10

 João José Reis afirma isto após perceber que as irmandades de Salvador tinham o costume de aceitar 

apenas determinado tipo de membro, expresso nos compromissos de fundação, que direcionavam cargos 

administrativos para determinado grupo majoritário: “Todas as irmandades exigiam que o cargo máximo 

de juiz ou presidente [...] fosse ocupado por alguém ‘da raça’. Irmandades de brancos eram presididas 

por brancos, de mulatos por mulatos [...]” p. 54. 
11

 ibidem, p. 53. 
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mantenedores da ordem e da fé. A historiografia já se dedicou a investigar o lugar do 
escravo africano e seus descendentes dentro das necrópoles da América portuguesa, mas 
muito ainda pode ser falado sobre o espaço que os indígenas ocupam nesse âmbito: este 
trabalho é uma tentativa de iniciar este debate

12
. 

A fonte selecionada para este trabalho é o Primeiro Livro de Óbitos de Rio Grande 
de São Pedro (1738/1763), que possui 846 registros. Para esta pesquisa, todo o conteúdo 
legível foi transcrito e organizado em tabelas, a partir de classificações escolhidas para 
lidar com as informações apresentadas nos registros, preenchendo campos com o nome, 
idade, sexo, local de origem, sacramentos recebidos, feitura de testamento e local de 
enterramento. Outras tabelas se originaram desta inicial e abrangeram grupos específicos, 
por exemplo, tabelas apenas com as informações dos registros de indígenas, tanto no 
âmbito quantitativo (quantos foram enterrados em tal lugar), quanto abarcando seus nomes 
e outras diversas informações contidas na fonte. Os registros de escravos e da população 
“branca”

13
, também ganharam este tratamento. Foram comparados apenas dados de 

indígenas e escravos neste trabalho, pois procurou-se ampliar o conhecimento das maneiras 
como se deu a assimilação dos grupos indígenas na dinâmica mortuária católica e as 
dinâmicas mortuárias deste segmento social inegavelmente subalterno - tanto os escravos 
quanto a maioria dos indígenas, não compunham as elites locais. Dentre os indígenas, três 
etnias foram identificadas, Tape, Charrua e Minuano; entre os escravos, quatro nações 
aparecem: Angola, Mina, Baguela e Congo

14
. Como visto, os requisitos para a boa morte 

incluíam a obtenção de sepultura em campo santo, prática em Rio Grande tanto entre os 
indígenas quanto entre os escravos. Nove locais de enterramento foram indicados como 
recebedores de sepulturas indígenas, enquanto que os escravos foram aceitos em cerca de 
doze lugares sagrados, entre eles adros, cemitérios e interiores de igrejas e capelas. Como 
fica explícito nas tabelas a seguir, alguns dos lugares que aceitaram indígenas também 
recebiam escravos (e inclusive brancos, como é o caso da Matriz de Jesus Maria José); 
também notável é a existência de determinados locais que não se repetem entre os grupos. 
Isso demonstra a pluralidade de locais de inumação nesta área e as especificidades que 
rondavam o morrer de escravos e indígenas nesse período. 

 

 

                                                 
12

 Autores como Sheila de Castro Faria, José Roberto Góes, Júlio Cesar M. da Silva, Carlos Engemann, 

Marcelo de Assis, Manolo Florentino, entre outros, já escreveram sobre mortalidade e hierarquia escrava. 
13

 Os falecidos que chamarei de "brancos" nesta exposição são aqueles cujos registros não mencionam nem 

cor nem grupo étnico, sendo marcados pela ausência de designação específica, eventualmente anotando seu 

local de nascimento em terras lusas ou castelhanas, na península ou na América. 
14

 Ao todo, dos 846 registros, 554 são de brancos, 185 de escravos, 85 de indígenas, sete de pardos e quinze 

ilegíveis. 



Banca I – Terça-feira, 02 de dezembro de 2014 – Das 08h00 às 10h00 – Sala 612 
 

 
8 

 
 
Chega-se a constatação de que os indígenas que morreram naquela localidade 

participavam da dinâmica mortuária que se desenvolvia na América portuguesa, assim 
como a parcela cativa, pois foram enterrados em diversos lugares, aparentemente, seguindo 
uma lógica ainda não desvendada, mas que, provavelmente, convinha tanto a pároco 
quanto aos indígenas. Disso, afirma-se que havia uma hierarquia interior a este grupo 
indígena, pois nem todos da mesma etnia foram sepultados no mesmo lugar; muito pelo 
contrário, por mais que houvesse uma tendência em se enterrar tapes na Matriz e em suas 
posses, isto não impedia que outros tapes fossem enterrados em outras capelas e 
cemitérios. Possível explicação para este fato seria que os índios ditos Tape eram oriundos 
das Estâncias dos Padres Jesuítas

15
, enquanto que o Minuano estiveram mais reticentes à 

aproximação e assimilação do catolicismo
16

. Importante lembrar que converter-se ao 
catolicismo não significava o abandono de sua antiga religião, estando a convivência das 
duas fés atrelada a mecanismos de negociação entre grupo indígena e colonos. A exemplo 
dos tapes, acredito que nenhum outro grupo de nativos que possuíam certa aproximação 
com os portugueses fossem compreendidos como um todo homogêneo: os conquistadores 
reconheciam as posições de destaque dentro dos grupos indígenas

17
. 

                                                 
15

 NEUMANN, E. Uma fronteira tripartida. In: GRIJÓ, L.; KUHN, F.; GUAZZELLI, E.; NEUMANN, E. 

Capítulos de história do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: UFRGS, 2004 
16

 GARCIA, Rodolfo. Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Rio de janeiro, 1939. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/anais/anais_057_1935.pdf 
17

 HAMEISTER, Martha Daisson. “Contestando muitas e ratificando poucas das visões  acerca dos indígenas 

expostas em Casa-Grande & Senzala através do exemplo dos gentios Minuano do extremo-sul do Estado 

do Brasil (C.1612- C.1786)”. Trabalho de conclusão da disciplina “Gilberto Freyre e a “herança da 

escravidão”: um debate em historiografia comparada, ministrada pelas Prof
as

 Dr
as

 Ana Maria L. Rios e 

Mônica Grin no Programa de Pós-graduação em História Social/UFRJ. Rio de Janeiro/UFRJ, 2003 (cópia 

dactiloescrita). 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/anais/anais_057_1935.pdf
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RECONSTITUIÇÃO DE DINÂMICAS FAMILIARES ENTRE CATIVOS E 

FORROS A PARTIR DE REGISTROS PAROQUIAIS: SANTO ANTONIO DA 

LAPA, 1769 ˗ 1830 

 

Aluna: Andressa Lopes de Oliveira 

Orientadora: Profª Dra. Maria Luiza Andreazza 

Palavras-chave: Família; Escravidão; Santo Antonio da Lapa 

 

A introdução da família escrava como objeto de estudo na historiografia brasileira 

foi recente. Embora a família em cativeiro figurasse nas discussões em torno da escravidão 

no Brasil, mesmo que fosse para negar sua existência, foi somente a partir dos anos 1980 

que os cativos começaram a ser vistos como agentes históricos e suas relações sociais se 

tornaram o foco de muitos pesquisadores.  

Gilberto Freyre
 1

 cunhou o conceito de família patriarcal, a qual era composta por 

todos os indivíduos que encontravam sob o poder e proteção do senhor: esposa, filhos, 

netos, avós, agregados e escravos. Tendo o seu olhar mais voltado para a casa-grande 
2
 e à 

existência de uma família extensa e multifuncional, não houve, em sua obra, espaço para se 

pensar a existência da família escrava nuclear. Caio Prado Júnior 
3
, por sua vez, ao analisar 

a sociedade colonial brasileira por um viés econômico, acreditava que a baixa taxa de 

reprodução natural dos escravos e a “insignificante” incidência de famílias entre eles, 

estariam ligadas ao fato de que as relações entre senhor e escravo ou e entre os próprios 

cativos eram determinadas pelo fator econômico. 
4
   

Nas décadas de 1950 e 1960 a Escola Paulista de Sociologia, representada por 

nomes como Florestan Fernandes, Roger Bastide e Fernando Henrique Cardoso, emergiu 

nos estudos voltados à escravidão. Do ponto de vista destes autores, a família escrava – 

não apenas a linhagem, mas também a família conjugal/nuclear, com o pai presente na vida 

dos filhos – foi praticamente inexistente; não só pelo fato de o número de homens cativos 

ser superior ao de mulheres cativas, mas também pela suposta prática dos proprietários de 

“tolher e solapar” todas as formas de solidariedade entre os cativos.
 5

 É válido destacar que 

esta corrente historiográfica, sobretudo Florestan Fernandes, relacionava o comportamento 

dos escravos diretamente ao poder dos senhores, não deixando espaço para que o cativo 

fosse visto como um agente histórico, atribuindo-lhe a qualidade de coisa ou objeto.  

A reificação − ou coisificação − do escravo é considerada, por Sidney Chalhoub, 

como um dos mais célebres mitos da historiografia. 
6
 Podemos considerar Perdigão 

Malheiro como precursor da teoria do escravo-coisa Embora a obra A escravidão no 

Brasil: ensaio histórico, jurídico, social de Malheiro, publicada pela Imprensa Nacional 

durante a década de 1860, tenha caráter de fonte e não de um estudo historiográfico, não se 

pode ignorar as reflexões do jurista acerca da sociedade escravagista da qual fazia parte. 

Em seu estudo, o cativo apresenta a condição de coisa, estando sujeito ao poder e ao 

domínio de outro como sua propriedade, tendo todos os direitos e os sentimentos, como os 

                                                 
1
 FREYRE, G. Casa Grande e Senzala. Formação da Família Brasileira sob o Regime de Economia 

Patriarcal. São Paulo: Global, 2003. 
2
 SCHWARTZ, S. B. Segredos internos; engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. São Paulo: 

Cia. das Letras, 1988. p. 311.  
3
 PRADO Jr., C. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1979. 

4
 RAMOS, V. G. A família entre os escravos da religião. Revista Eletrônica Cadernos de História, vol. VII, 

ano 4, n.º 1, julho de 2009. p. 83. 
5
 SLENES, R. W. ; FARIA, S. S. C. Família escrava e trabalho. Tempo, Vol. 3 - n° 6, Dezembro de 1998. 

p.1. 
6
 CHALHOUB, S. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: 

Companhia das letras, 2011. p. 40. 
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de família, negados. A definição legal do escravo como coisa vinha acompanhada de uma 

violência social que parecia inerente à escravidão. 
7
 Fernando Henrique Cardoso resgatou o 

estudo de Malheiro e reproduziu a visão reificada do escravo ao afirmar que a condição 

jurídica de coisa era correspondente à condição social do negro, ou seja, o próprio cativo 

acreditava ser um pouco mais que um ser irracional. Ainda nesse sentido, para Cardoso, os 

escravos não eram capazes de produzir valores e normas próprios, apenas espelhavam 

passivamente os significados sociais que eram impostos pelos senhores. 
8
 

A teoria do escravo-coisa prosseguiu presente na historiografia, podendo ser 

encontrada ainda no trabalho de Jacob Gorender, que na década de 1970 acentuou o viés 

economicista nos estudos sobre escravidão. Em sua obra, a violência é vista como a forma 

mais significativa de perpetuação do escravismo e como base das relações sociais no 

cativeiro. Em decorrência da violência e opressão, o escravo tornava-se incapaz de realizar 

interações sociais; a vida em cativeiro o despia de humanidade e lhe atribuía uma condição 

anômica. Esta suposta anomia – ausência de leis ou de organização – impossibilitava ao 

cativo práticas sócio-culturais, como a de constituir família e de participar de forma ativa 

em seu processo de manumissão. A disparidade entre o número de homens e mulheres, a 

intervenção do senhor nas relações impondo a separação por venda ou herança, apresentar-

se-iam como obstáculos a uniões estáveis, ocasionando um comportamento promíscuo 

entre os cativos.  

Ainda nos anos 70, emergiram historiadores que começaram a questionar o que 

vinha sendo escrito sobre família escrava, dentre os quais é possível destacar Katia 

Mattoso. Em Ser escravo no Brasil, publicado em 1982, a mudança de paradigmas na 

história social iniciada no final da década de 1960 é notável. Embora Mattoso ainda não 

questionasse a base empírica da visão “tradicional” da família escrava, ela já percebia que 

os africanos e seus descendentes podiam construir outras solidariedades significativas, para 

além do parentesco, para orientar suas vidas.   

A partir dos anos 80, as mudanças na historiografia em questão passaram a ser mais 

acentuadas. A teoria do escravo-coisa deixa de existir, dando lugar à ênfase na autonomia 

escrava. Os cativos começaram a ser vistos como agentes históricos ativos no processo de 

formação da sociedade brasileira. Conceitos como os de resistência e autonomia entre 

escravos passaram a ser apontados, de forma recorrente, como foco para a reconstrução de 

uma história empenhada em reverter as perspectivas tradicionais e integrar os grupos 

escravos em seus comportamentos históricos, como agentes efetivamente transformadores 

da instituição. Esta conjuntura marca, inclusive, a exploração de novos tipos de fonte e o 

surgimento de novas metodologias, sobretudo a demografia histórica sob a influência da 

historiografia estadunidense.  

Mais recentemente a produção historiográfica tem estado voltada à questão da 

formação de relações sociais próprias aos cativos, especialmente, a formação de relações 

de parentesco e de sociabilidade. 
9
 Robert Slenes é um dos nomes de maior destaque no 

que se refere ao tema, podendo ser considerado o precursor dos estudos sobre a natureza do 

parentesco entre cativos. Procurou demonstrar que o elemento familiar contribuiu para a 

constituição de uma comunidade escrava, em que a união se dava por suas experiências, 

valores e memórias compartilhadas. Com a influência de Slenes, diversos pesquisadores 

buscaram ir além da interpretação de dados empíricos, questionando-se sobre seus 

mecanismos de viabilização, em que a observação de costumes africanos, o parentesco e a 

linhagem aparecem como objetos privilegiados. 
10

 Nessa linha de investigação é válido 

                                                 
7
 Idem, p. 43. 

8
 CHALHOUB, S. op. cit, p. 44. 

9
 RAMOS, op. cit, p. 85. 

10
 SLENES, R. W. ; FARIA, S. S. C. op. cit, p. 4. 
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enfatizar os trabalhos de Manolo Florentino e José Roberto Góes, que apresentaram dados 

que assinalam uma relação entre os desembarques de africanos e o mercado matrimonial 

cativo, no Rio de Janeiro do o final do século XVIII e primeira metade do XIX. 

Acrescentaram ainda que a inserção em uma rede familiar foi uma maneira que os escravos 

encontraram para melhorar a convivência entre seus pares. Florentino e Góes lançaram 

uma crítica aos estudos que entendem a vontade e o poder senhorial como princípios 

determinantes na vida familiar dos cativos ao demonstrar que, os próprios escravos 

procuravam inserir-se em redes familiares.  

Embora os estudos acerca das relações sociais próprias aos cativos, especialmente a 

formação de relações de parentesco e de sociabilidade, venham sendo recorrentes na 

historiografia brasileira, as relações familiares em cativeiro ainda foram pouco exploradas 

em regiões pequeno-escravistas e com plantéis majoritariamente crioulos, como é o caso 

do Paraná setecentista. Visando contribuir com este tema, o objetivo desta monografia é o 

de verificar a viabilidade e as nuances na constituição de famílias cativas na região de 

Santo Antonio da Lapa, onde as atividades econômicas e a estrutura da posse de escravos 

eram totalmente distintas dos grandes centros exportadores: a mão-de-obra escrava era a 

base de sua economia voltada à pecuária e à agricultura de subsistência.  

Santo Antonio da Lapa caracterizou-se como local de passagem e de invernagem de 

tropas cujo destino era Sorocaba. A abertura do Caminho do Viamão, iniciada em 1730, 

impulsionou a ocupação desta localidade; e deste modo, ela foi se transformando, 

paulatinamente, em um pequeno povoado, conquistando a qualidade de freguesia em 1769. 
11

 A economia da nova freguesia, como a de outras regiões do Brasil colonial, era baseada 

na mão-de-obra escrava. Em 1777, Santo Antonio da Lapa contabilizava 877 habitantes, 

subindo para 1.132 em 1783 e chegando a 1.240 no ano de 1792. A freguesia somava 1.360 

habitantes em 1798, sendo que, 84,5% eram livres e libertos. Embora a população fosse 

pequena, se comparada a outras vilas e povoados, ela não estava demograficamente inerte. 

No decorrer do crescimento populacional, o índice escravos permaneceu relativamente 

estável: em torno de 15% da população. No mesmo ano (1798), os 210 cativos 

encontravam-se distribuídos em 38 domicílios. 
12

 A maioria dos proprietários lapeanos, 

assim como os de outras regiões do território paranaense, possuía entre 1 e 5 cativos. 
13

 Os 

maiores plantéis pertenciam a um pequeno número de fazendeiros, que possuíam entre 16 e 

30 escravos. De todo modo, esses números são muito inferiores se comparados aos das 

áreas de plantation.  

As fontes usadas neste estudo foram os registros paroquiais de casamento, batismo 

e óbito da Freguesia de Santo Antônio da Lapa, do período situado entre 1769 e 1830. A 

baliza inicial é dada pela criação da Freguesia e a final marcada em 1830 quando estaria 

terminando o grande século XVIII, nos termos sugerida por Sérgio Odilon Nadalin. A 

existência de uma família no Brasil colonial não se restringia apenas ao casamento 

consagrado pela Igreja. Apesar de a frequência dos concubinatos e relacionamentos 

estáveis sem reconhecimento religioso serem mais recorrentes entre os cativos, esta 

pesquisa não se estendeu aos mesmos, tendo sido analisadas apenas as uniões firmadas 

pela Igreja. 

Os registros de catolicidade passaram a ser obrigatórios a partir do Concílio de 

                                                 
11

 VALLE, M. S. Movimento populacional da Lapa: 1769 – 1818. Curitiba, 1976. Dissertação de mestrado 

em História. UFPR. 
12

 ANDREAZZA, M. L. Olhares para a ordem social de Santo Antonio da Lapa (1763-1805). In: XII 

Encontro Nacional da ABEP, 2002, Ouro Preto. Anais do XII Encontro Nacional da ABEP, 2002. p. 8. 
13

 PENA, E. S. O Jogo da Face. A Astúcia Escrava frente aos Senhores e à Lei na Curitiba Provincial. 

Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999. p. 29; GUTIÉRREZ, H. Crioulos e africanos no Paraná, 1798-1830. 

Revista Brasileira de História, São Paulo, n.16, 1988, p. 161-188.  
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Trento, e na América portuguesa sua obrigatoriedade foi reiterada nas Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1707. 
14

 Se foram estabelecidos com a intenção de 

contabilizar as almas, ao historiador têm servido para estudos de natureza variada, 

notadamente no que se refere à história da família. Visto que os indivíduos passavam por 

vários rituais, que eram devidamente registrados até a sua morte, para enfrentar a tarefa de 

recuperar o máximo de informações sobre os mesmos, a composição de uma ficha que 

pudesse agrupar tudo o que era possível recuperar dos registros é uma possível 

metodologia para recompor uma imagem da família e da sociedade. 
15

 No final da década 

de 1950, o demógrafo francês Louis Henry apresentou um método de exploração dos 

registros paroquiais que atraiu o interesse dos historiadores da família, que viam com esta 

metodologia abrirem-se portas de investigação que até aí lhes estavam vedadas – as 

dinâmicas demográficas das sociedades dos séculos passados. 
16

 Utilizando o método de 

Henry, organizei os casamentos em fichas de reconstituição de famílias que contam com 

gama de campos a serem preenchidos com dados do casal, de seus pais e seus filhos. 

Ao realizar o levantamento dos casamentos ocorridos em Santo Antonio da Lapa, 

no período situado entre 1769 e 1830, em que ao menos um dos cônjuges tinha ou teve 

relação com a escravidão, pude contabilizar 116 casamentos entre escravos, forros e 

administrados. Em 73,2% dos matrimônios ambos os cônjuges eram cativos. Entre cativos 

e forros o índice de núpcias contraídas foi de 18,1%, enquanto que a união entre forros 

somou 2,5% e cativos e administrados 6%. Dos 85 casamentos entre escravos, 91,1% se 

deu dentro do mesmo plantel, contra apenas 3,5% de indivíduos de plantéis diferentes.  

Iraci Costa e Horacio Gutiérrez, em um estudo acerca dos casamentos de escravos 

em São Paulo e no Paraná, puderam observar que, no território paranaense, no ano de 

1830, 79,6% dos escravos eram solteiros, enquanto 17,5% deles eram casados e 2,9% 

viúvos. 
17

 A dupla notou, igualmente, uma maior concentração de casamentos na faixa 

etária dos 30 a 40 anos de idade: dos 872 escravos pertencentes a esse grupo, 311 eram 

casados ou viúvos, um total de 35,6%. 
18

 Ao demonstrar que uma parcela substantiva de 

cativos compunha-se de casados ou viúvos, estes mesmos autores expressam um ponto de 

vista divergente dos historiadores que afirmam que poucos deles chegaram a conhecer o 

casamento sacramentado pela Igreja. 
19

 Em Santo Antonio da Lapa foram contabilizados 

apenas 116 casamentos em um período de 61 anos, o que daria, em média, 2 deles por ano; 

um número relativamente baixo de escravos que tiveram acesso à celebração do 

matrimônio reconhecido pela fé católica. 

Luna e Costa demonstraram que os plantéis crioulos tendiam a ter um equilíbrio 

entre os sexos, enquanto que, os plantéis com maior presença africana se caracterizavam 

pela disparidade entre o número de homens, que costumava ser mais elevado, e o de 

mulheres. 
20

 Neste mesmo estudo, sobre Vila Rica, puderam também observar a maior 

incidência de matrimônios entre cativos africanos e parceiros do mesmo grupo étnico de 

                                                 
14

 NADALIN, S. O. História e demografia: elementos para um diálogo. Campinas: Associação Brasileira de 

Estudos Populacionais – ABEP, 2004. p. 41. 
15

 NADALIN, op. cit., p. 116. 
16

 FERREIRA, J. A. G. Contributos da reconstituição de paróquias para a investigação genealógica. 

Comunicação apresentada à Reunião Americana de Genealogia, Santiago de Compostela, 2002. Disponível 

em: https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/902. Acessado em: 20/02/2014. 
17

 COSTA, I. N.; GUTIÉRREZ, H. Nota sobre casamentos de escravos em São Paulo e no Paraná (1830). In: 

Escravismo em São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, EDUSP, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 

2009. p. 513. 
18

 Idem, p. 518. 
19

 COSTA, I. N.; GUTIÉRREZ, H. op. cit, p. 516. 
20

 COSTA, I. N.; LUNA, F. V. Vila Rica: nota sobre casamentos de escravos (1727 – 1826). In: Escravismo 

em São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, EDUSP, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 2009. p. 493 

– 498. 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/902
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origem. No universo de 22 africanos que casaram na Igreja, houve uma maior incidência 

de cônjuges crioulos.   

Os escravos crioulos, ou seja, nascidos na colônia e no seio do sistema escravagista, 

indivíduos que não possuíam um passado africano, eram maioria em território paranaense. 

Como assinala Gutiérrez, a avalanche de africanos teve, aparentemente, escasso eco no 

Paraná. 
21

 Embora a freguesia de Santo Antonio da Lapa estivesse inserida neste contexto, 

não se pôde deixar de observar a presença, ainda que pequena, de africanos contraindo 

núpcias: 1 de Nação Benguela, 2 de Nação Mina, 3 de Nação Angola, 14 de Nação Guiné e 

2 não especificados; totalizando 18,9% de uniões em que ao menos um dos noivos era 

africano. Devido ao baixo índice de habitantes de origem africana, torna-se um pouco 

difícil observar se, proporcionalmente, estes tinham realmente uma maior predisposição ao 

casamento religioso que os crioulos. 
22

 

Fragoso e Florentino trazem para esta discussão, além da família dita nuclear, as 

“famílias extendidas”, ou seja, aquelas que eram formadas por, no mínimo, três gerações. 

Para estes autores, a simples existência de tais famílias demonstra a solidificação do 

parentesco no tempo. 
23

 Foi possível localizar duas famílias extendidas; embora 

apresentassem três gerações de cativos, não figuraram entre as que contavam com os 

maiores números de filhos.  

Apesar de a família cativa ter se desenvolvido no seio das relações paternalistas 

estabelecidas entre senhores e escravos, consolidou-se na manifestação da vontade dos 

cativos, expressando os elementos culturais próprios deste grupo. Foi, de um lado, 

instrumento de controle social por parte dos proprietários e de outro, estratégias de 

sobrevivência empreendidas pelos escravos. Ainda que de forma tardia, tem sido revelada 

pela historiografia, de modo a impossibilitar a perpetuação do estereótipo de 

promiscuidade deveras atribuído ao universo escravo. 
24

  

 

 

 

 

 
  

Professora Doutora Maria Luiza Andreazza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 GUTIÉRREZ, H. Crioulos e africanos no Paraná, 1798-1830. Revista Brasileira de História, São Paulo, 
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 Idem, p. 169. 
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A DIMENSÃO DOMÉSTICA DO DISCURSO DE JOAQUIM NABUCO  

SOBRE ESCRAVIDÃO E ABOLIÇÃO NO SÉCULO XIX 

 

Aluna: Isabelle Giotto Rocker 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto Lima 

Palavras-chave: família, abolição brasileira, liberalismo  

 

A investigação histórica sobre a família e referencial doméstico do advogado, 

jornalista, deputado, historiador e diplomata pernambucano Joaquim Nabuco (1849-1910) 

permite abordar seu posicionamento sobre o âmbito privado no Brasil na segunda metade 

do século XIX e refletir como esta percepção compõe seu ideal liberal para o país. O 

recorte do universo familiar nabucoano e que tipo de laços fariam parte dele, com traços 

essencialmente patriarcais, alimenta uma discussão sobre as características conservadoras 

do liberalismo do autor. Se a distinção entre o público e o privado faz parte de uma visão 

liberal clássica, os relatos de Joaquim Nabuco não apresentam fronteiras nítidas entre estas 

duas esferas, levando a uma análise da particularidade brasileira na manifestação da 

doutrina por meio de um representante da elite intelectual e política do período. 

A obra central analisada é O Abolicionismo, escrito por Joaquim Nabuco em 

Londres e publicado em 1883, sendo o livro mais crítico
1
 do autor sobre a escravidão e a 

abolição no país. Em uma edição com 196 páginas, foram identificadas 120 menções à 

família, casa, descendência, mãe, pai, filhos, hereditariedade e moral familiar, o que 

demonstra constância e relevância da temática sobre família para o autor. As referências ao 

âmbito doméstico embasaram abordagens sobre as relações familiares negadas aos 

escravos, as famílias patriarcais e o imaginário organicista
2
. Estes ângulos apresentam os 

aspectos familiares valorizados e dirigidos aos escravos, o traço patriarcal vigoroso, como 

a família compôs um enredo metafórico entre natureza e política, e foram relacionados 

com o pensamento liberal conservador de Nabuco segundo Marco Aurélio Nogueira 

(1984). A ligação com o liberalismo clássico do período foi feita de acordo com a leitura 

de Ian Shapiro (2006) sobre o inglês John Stuart Mill (1806-1073).  
 

Escravidão e abolição no Brasil 

Seymour Drescher (2011) apresenta um panorama da escravidão e abolição no 

Brasil, ressaltando o caráter dependente da sociedade brasileira dos cativos, mesmo quando 

houve declínio em outros países no segundo quartel do século XIX, um contexto “diferente 

de seus equivalentes no Caribe anglo-francês e na América do Norte”.  Na América, 

Estados Unidos, Cuba, Porto Rico e Brasil foram movidos de forma significativa pelo 

trabalho escravo. Nunca haviam sido criados tantos povoamentos onde seres humanos 

como propriedades eram da metade a 90% da população (DRESCHER, 2011).  

As relações de dependência das respectivas metrópoles eram distintas e Portugal 

dependia muito mais da sua colônia que esta da metrópole. As exportações do Brasil 

correspondiam a 80% das importações coloniais do Brasil, sendo mais dependente que 

qualquer colônia na América Espanhola. O Brasil teve a utilização do trabalho escravo 

                                                 
1
 São obras de Joaquim Nabuco: Camões e os Lusíadas (1872), L’Amour est Dieu (1874), O 

Abolicionismo (1883), Campanha Abolicionista no Recife (1885), O Erro do Imperador (1886),  

Escravos (1886), Por que continuo a ser monarquista (1890), Balmaceda (1895), O Dever dos 

Monarquistas (1895), A Intervenção Estrangeira Durante a Revolta (1896), Um Estadista do 

Império (1897-1899), Minha Formação (1900), Escritos e Discursos Literários (1901), Pensées Detachées 

et Souvenirs (1906), Discursos e Conferências nos Estados Unidos (1911). 
2
 MARZON, Isabel. Política, história e método em Joaquim Nabuco: tessituras da revolução e da 

escravidão. Uberlância, EDUFU, 2008. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minha_Forma%C3%A7%C3%A3o
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intensificado no último quarto do século XVIII e a economia era fortemente atrelada ao 

cativo, especialmente a produção do café no centro sul do país.  

Durante o meio século antes de 1775 o Brasil recebia 20 mil escravos por ano, em 

1780 o contingente subiu para 25 mil ao ano e em 1800 para 35 mil ao ano (DRESCHER, 

2011). O país não passou, na metade do século XIX, por conflitos sociais, políticos ou 

ideológicos significativos, que colocassem em cheque a escravidão, como nos Estados 

Unidos. Neste período o Brasil não tinha tido um grande conflito que fosse uma ameaça à 

escravidão como aconteceu nos Estados Unidos. “Os fazendeiros permaneciam confiantes 

na duração de sua própria instituição na época da secessão sulista norte-americana”. 

A primeira proposta de legitimação da abolição na legislação brasileira aparece em 

1871, a Lei Rio Branco, que assegurava a emancipação a todos os escravos nascidos depois 

de sua aprovação. Os opositores do projeto de lei eram dependentes da aversão dos 

proprietários de terras e da não atuação da população, despolitizada. O poder público 

girava em torno dos monarcas, donos de escravos e aliados. “Além da divisão 

constitucional de poderes, na qual o papel do monarca era claramente dominante, todo 

esforço foi feito para garantir a influência da elite dentro da sociedade mais ampla, 

dominada pelo clientelismo e pelas redes hierárquicas de influência”.  

Foi na década de 1880 que o país experimentou uma nova onda de articulação em 

favor da abolição. As transferências internas de escravos de uma província para outra 

influenciaram as insurreições neste período, por gerarem novas separações e 

desenraizamento nos cativos. Uma rede de intelectuais com ideias humanistas despertava. 

A tentativa dos fazendeiros em prolongar ao máximo as restituições pela libertação de seus 

escravos foi fracassada e a aprovação da Lei Áurea em maio de 1888 foi feita com a 

eliminação de todas as regulamentações neste sentido. Os recém-libertados entraram então 

em um novo universo – livre, porém ainda limitado. Não obtiveram direito ao voto e foram 

marginalizados. De qualquer forma, passaram a uma experiência de ir e vir, trabalhar e se 

relacionar antes negada. O Brasil começava agora a incorporar imigrantes brancos 

europeus e muito em breve, em 1889, se tornaria uma República. Drescher acentua 

frequentemente em sua obra Abolição o longo tempo de maturação de alguns avanços em 

relação a experiências de outras nações.  

 

Vivências Negadas ao Escravo 

O indivíduo ou o corpo familiar de escravos estariam, sob o regime de servidão ao 

qual estavam submetidos, privados de determinadas vivências, que Joaquim Nabuco 

julgava positivas e necessárias. Esta constatação está presente em diversas menções do 

total de trechos selecionados em O Abolicionismo, abordados na monografia. Ao escravo 

estava negada a experiência de segurança do acolhimento familiar, já que sua vida “do 

berço ao túmulo”
3
 era embaixo do chicote e antes de nascer já estremecia “na vibração do 

chicote nas costas da mãe”
4
, bem como ao afeto maternal – “não há refúgio ao escravo, 

nem nos braços da mãe”. Também lhe eram restritas as boas recordações da infância – se 

fosse pedido para contar sobre sua vida seria “exemplo de drama” e “animação 

abolicionista é para escravo recordação indelével da infância”, perdida.  

Ao homem escravizado eram tolhidas as possibilidades de formar família, “todas as 

privações extraordinárias da escravidão: fechar escravo em casa, privar de formar família, 

separar da família, açoitar mulher”. Assim, ele “não tem deveres para com Deus, família, 

mulher e filhos”. A lei Rio Branco (1871) teve o aspecto da proibição de dividir a família 

deixada de lado, ou seja, foi mantida a negação de união familiar. As benesses da 

hereditariedade eram igualmente não vivenciadas pelo escravo, pois “nem por si nem pela 

                                                 
3
 NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Petrópolis, Vozes, 2012. 

4
 Ibid. p. 29. 
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mãe tem direito à liberdade”. As restrições da lei, que concedia liberdade aos filhos de 

escravos depois dos 21 anos, foram abordadas por Nabuco com críticas a não extensão a 

todos os escravizados, criando uma divisão entre pais e filhos. “A agitação da lei não teve 

o cuidado de dizer aos escravos que os benefícios eram a seus filhos, não a eles”. 

As vivências negadas aos escravos de acordo com Nabuco indicam estar em um 

âmbito de segurança do acolhimento vinculado à integridade física, afeto, possibilidade de 

formação familiar e de pertencimento a uma unidade estável de vínculos familiares. Estes 

aspectos parecem estar referenciados a um nível de sobrevivência mínima digna. As 

experiências de relação familiar que eles poderiam ter não fazem referência à autoridade 

materna ou paterna (experiência que o próprio autor viveu com seu pai, tendo neste caso 

autoridade como referencial de vida), a um projeto familiar (também experiência que ele 

mesmo vivenciou, quando seu pai facilitou sua primeira eleição como deputado) e à 

felicidade de um lar (que Nabuco demonstra ter experimentado na infância). 

 

Famílias Patriarcais 

Goran Therborn (2006) apresenta um panorama da família no mundo no século 

XIX, contemplando a Europa Ocidental e Oriental e as colônias americanas. Therborn 

aponta um ambiente patriarcal até os 1900, mesmo que o século XIX já comece a 

apresentar algumas fissuras neste modelo. Quanto à sociedade afro-crioula forjada 

juntamente à escravidão nos Estados Unidos, Caribe e Brasil, Therborn considera que ela 

representou um “fortalecimento e enrijecimento do patriarcado”, onde se vivia com um 

padrão familiar europeu, segregacionista e com hierarquia entre os sexos. 

Em relação à figura paterna, Nabuco constantemente assinala, sobre sua 

experiência, a atuação desta como guia, linha mestra. Esta era a relação que ele tinha com 

o próprio pai. Na dimensão da vida dos escravos, mesmo citando frequentemente a mãe 

escrava nas menções selecionadas em O Abolicionismo, geralmente relacionando-a a 

alguma função de afeto e proteção, é ao homem escravo que ele projeta deveres mais 

ordenadores da família (deveres para com mulher e filhos).  

Ao apontar a escravidão como costume ou instituição que “não pertence 

naturalmente ao estádio a que chegou o homem”, Nabuco a compara a poligamia, 

autoridade irresponsável do pai, cativeiro da mulher e antropofagia, fazendo concluir que 

seu modelo familiar englobava monogamia, autoridade responsável do pai (embora não 

descreva qual seria) e relação consentida por parte da mulher, mesmo que provavelmente 

sob a tutela masculina. 

Ao se referenciar à recordação de infância, da vivência que teve no engenho 

Massangana, onde morou até os 8 anos, Nabuco narra o que lá havia.  

 
“...espécie particular de escravidão em propriedades muito antigas, administradas 

durante gerações seguidas com o mesmo sentimento de humanidade, e onde uma 

longa hereditariedade de relações fixas entre o senhor e os escravos tivessem 

feito de um e outros uma espécie de tribo patriarcal isolada do mundo.” 
(NABUCO, 2005)  

 

Nesta tribo patricarcal, as relações de senhor e escravos parecem conter uma 

orientação única de família, uma linhagem única de patriarca (próprio senhor). Da maneira 

como o autor coloca, este modelo parecia ser um ideal de dignidade humana possível 

dentro da condição de escravidão existente. Considerando que, em O Abolicionismo, 

Nabuco não destaca ou reivindica a necessidade de afastamento do indivíduo ora 

escravizado de seu (ora) senhor (e sim a liberdade do escravo e seu ajuste a um sistema de 

trabalho reorganizado), é possível concluir que ele não traça uma vida em família privada 

ideal ao escravo. 
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A família, para Nabuco, parece representar uma fonte de consolidação moral em O 

Abolicionismo. Em Minha Formação ele também acentua esta visão de família como 

molde do indivíduo – foram nos seus primeiros oito anos de vida que teve sua formação 

moral e instintiva, que pouco mudaria. Para ele, a escravidão representa a destruição de 

todos os princípios da moralidade religiosa ou positiva, a família, a propriedade, a 

solidariedade, considerando que “é quase impossível acompanhar a ação de tal processo 

nessa imensa escala”. Outro movimento da sociedade brasileira, este não firmado por lei, 

era a adesão de descendentes de proprietários de terras ao funcionalismo público, traço 

corrompido da hereditariedade, ocasionado pela estrutura econômica do país. 

 

A interação entre natureza e poder, o imaginário orgânico   

Isabel Marzon (2008) assinala a integração de natureza e política feita por Joaquim 

Nabuco, que “representou o Império como um ser vivo e articulou sua história combinando 

os depoimentos de Nabuco de Araújo, Armitage, Justiniano Rocha e Ottoni”. As 

associações entre a vida de Nabuco de Araújo e a monarquia – em 1823, as guerras da 

independência com o falecimento da mãe, em 1878, o desaparecimento do senador e o 

declínio do regime – são “um apelo ao imaginário orgânico” e uma experiência 

testemunhal para a compreensão do regime e do liberalismo no país.  

Em O Abolicionismo, Joaquim Nabuco mescla constantemente a noção de pátria a 

elementos familiares e mais uma vez desenha a experiência da nação junto a uma esfera de 

domínio da constituição natural da vida do homem em várias das menções coletadas por 

este estudo na obra. A pátria é uma mãe e como tal “quando não existe para os filhos mais 

infelizes, não existe para os mais dignos”. “Escravidão, apesar de hereditária é uma 

verdadeira mancha de Caim, que o Brasil traz na fronte”, o que pressupõe que a 

característica de hereditariedade a concederia algo de bom.  

Estaria uma nação livre, filha da Revolução e dos Direitos do Homem, a “forçar 

homens, mulheres e crianças a trabalhar noite e dia, sem salário”. E, ao mesmo tempo seria 

entre os descendentes de escravos, que “a escravidão condena a dependências e à miséria”, 

“que se sentiu bater o coração de uma nova pátria”, uma referência ao patriotismo daqueles 

que prestaram serviço militar na Guerra do Paraguai. De acordo com estas colocações, a 

pátria seria uma mãe, os escravos e homens livres seus filhos, a hereditariedade é algo 

positivo, a nação livre tem uma mãe para este condição e o coração da autoestima nacional 

bate naqueles que ela oprime.  

Estas analogias reforçam o imaginário orgânico de Nabuco e permitem questões 

sobre sua concepção liberal, que parece não traçar fronteiras entre o público e o privado. 

Nas suas referências à nação, esta se configura como uma grande família, com filhos 

dignos, omissos e injustiçados. Os desequilíbrios dentro desta grande unidade familiar 

deveriam ser ajustados, para o seu funcionamento harmonioso e o desenvolvimento digno 

de seus membros. 

 

O liberalismo conservador de Joaquim Nabuco   

Marco Aurélio Nogueira (1984) relaciona a natureza do pensamento liberal 

descontinuado de Joaquim Nabuco com a concepção de liberalismo exercida no Brasil 

neste período, onde “ele se afirmou como liberdade da nação mais que como liberdade do 

indivíduo”, ou seja, um posicionamento autoritário transmitido com ares de moderno. Em 

Nabuco, o liberalismo, um legado hereditário que carregou, esteve manifestado fortemente 

em sua longa luta pela abolição, defendida mediante uma reforma social para eliminar toda 

a obra
5
 da escravidão. 

                                                 
5
 NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Petrópolis, Vozes, 2012. 
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Esta reforma social, que precede assuntos presentes hoje nos debates nacionais, 

incluía distribuição agrária, valorização do trabalho e educação. A face conservadora de 

Nabuco estaria manifestada segundo Nogueira nas suas concepções monárquicas de 

governo, na crença no poder central dinástico de longa duração e na aversão à república. 

Nabuco não rompeu com o paternalismo, “e já estava sob a impressão irresistível da 

realeza, capaz de lhe encobrir a visão daquele autoritarismo disfarçado.” 

Ian Shapiro (2006) apresenta a posição do inglês John Stuart Mill (1806-1873) 

sobre o utilitarismo – “fundamentado nos interesses permanentes do homem como ser de 

progresso” – e seu confronto com a ideia iluminista de liberdade individual. Ou seja, como 

Mill pensava as liberdades do indivíduo e como elas caberiam dentro da coletividade 

social, determinando a partir de qual ponto o direito de ação de uma pessoa deve ser 

limitado em nome da proteção dos demais. O autor elabora como Mill visualiza a coibição 

do Estado à liberdade pessoal apenas em nome da utilidade social e sugere um modelo em 

que há uma separação do âmbito público do privado. 

Ao referenciar a liberdade, Mill
6
 abre exceção ao que chama de “estados atrasados 

da sociedade”. Para ele:  

 
“... as dificuldades iniciais que se encontram nas vias do progresso espontâneo 

são tão grandes que raramente é possível escolher os meios para suplantá-las, 

autorizando-se por isso a um governante inteiramente imbuído do espírito do 

aprimoramento fazer uso de quaisquer expedientes para alcançar certo fim que 

talvez de outra maneira fosse inalcançável. O despotismo é um modo legítimo de 

governo para tratar com bárbaros, desde que a finalidade seja aprimorá-los...” 

(MILL, 2001). 

 

Conclusão 

A investigação sobre as posições de Nabuco a respeito do universo doméstico 

mostrou uma faceta adicional das especificidades de seu liberalismo. A sua concepção do 

âmbito privado era muito marcada pela organização patriarcal da família, em relação tanto 

aos livres quanto aos escravizados. O limite entre a esfera pública e a privada não tinha 

fronteiras nítidas, dada a organização familiar que mantinha como modelo, e que seria um 

dos atores das mudanças que projetava para o Brasil. A família patriarcal estaria entre os 

resultados das transformações idealizadas, dentro de outro contexto de relações internas 

(entre homens livres). Este ângulo contribui com a historiografia sobre o autor, já que o 

aspecto do papel da família em Nabuco tem amplo campo de pesquisa. Outras abordagens 

se consolidaram na análise do personagem como fonte histórica brasileira do século XIX, 

com destaque para Célia de Azevedo (2011), que referencia O Abolicionismo como uma 

obra de busca de salvação da propriedade agrícola, e Marco Aurélio Nogueira (1984), que 

o apresenta como um meio de visualizar a expressão liberal conservadora no Brasil, 

caracterizada pela dominação imperial.      

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 MILL, John Stuart Mill. A Liberdade Utilitarismo, São Paulo, Martins Fontes, 2000. 
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A QUESTÃO DO INDÍGENA LATINO-AMERICANO NO PENSAMENTO DE 

JOSÉ CARLOS MARIATEGUI 
 

Aluno: Alexandre Boing 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Martha Hameister 

Palavras-chave: Questão Racial; Política; Memória 

 

 A monografia aqui resumida versou sobre a construção do pensamento de José 

Carlos Mariátegui; a forma como essas elaborações foram utilizadas, ou silenciadas, na 

luta política protagonizada por este pensador enquanto estava vivo e também no período 

posterior ao seu falecimento. Sem dúvidas Mariátegui, pensador, jornalista e dirigente 

político peruano que nasceu em 1894 e faleceu em 1930, tem espaço entre os clássicos do 

pensamento latino-americano, que se apoderou do instrumental metodológico marxista 

para fazer uma leitura da realidade do Peru do início do século XX, da América Latina e da 

relação deste segmento do continente americano com o mundo.  

Para o Desenvolvimento deste trabalho foi utilizado como fonte um texto do autor - 

com colaboração do Dr. Hugo Pesce - apresentado no formato de tese política na I 

Conferência Comunista Latino Americana, ocorrida em Buenos Aires em 1929, intitulado 

O Problema das raças na América Latina. O texto será contextualizado, descrito e 

analisado a fim de compreender sua construção e utilização nos embates políticos. A 

bibliografia utilizada para este estudo se divide em três grupos: três biografias de 

Mariátegui, textos de suporte para contextualização política e econômico-social do Peru e 

comentadores da obra de Mariátegui na sua relação com o pensamento latino-americano e 

movimentos políticos. 

O primeiro capítulo da monografia é dedicado à contextualização do Peru desde a 

independência até o período em que Mariátegui se forma e atua politicamente. Contém 

uma biografia do pensador, localizando-o no tempo, espaço, nas disputas políticas e 

demonstrando o processo de construção de seu pensamento. O período definido para este 

texto, e que foi também delimitado por Juan Marchena Fernandez, historiador espanhol 

latino-americanista, “entre a conformação da República Aristocrática, iniciada com 

Nicolás de Piérola, até o fim do ‘oncenio’ de Augusto B. Leguia”
1
 (1879-1930) .  

Correspondente a um terço de século sobre hegemonia do pensamento civilista – ideologia 

e ação do Partido Civilista que contava na sua base com “os grandes proprietários urbanos, 

os grandes fazendeiros produtores de açúcar e algodão, os homens de negócios [...], em 

suma, a parcela da população bem posta na vida”
2
. Marchena caracteriza a política 

realizada pelos civilistas como positivista e desenvolvimentista, relacionada com o 

aumento da dependência com os países mais industrializados
3
.  

Após a independência em 1821 a economia era marcadamente subordinada as 

relações comerciais com a Inglaterra, com aumento paulatino da intervenção 

estadunidense. A economia dava sinais de transformação, todavia ainda era baseada na 

agroexportação e na exploração mineral forte e em larga escala, ambas na região serrana. É 

preciso ressaltar que nessa área produtiva e em seu entorno concentrar-se-á um elemento 

fundamental e ainda incipiente da classe operária do Peru
4
. A indústria era ainda bastante 

frágil e voltada ao mercado interno.  

A fragilidade do pensamento civilista não conseguia dar respostas aos conflitos 

                                                 
1
 MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan. José Carlos Mariátegui. Ediciones de Cultura Hispánia. Madrid, 

1988, p.14. [Tradução minha] 
2
 ESCORSIM, Leila.  Mariátegui – Vida e Obra. São Paulo: Expressão Popular, 2006, p. 16.  

3
 MARCHENA. opus cit, p.14.  

4
  ESCORSIM. opus cit, p. 23. 
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sociais acumulados, provenientes da forma excludente de gerir e configurar o Estado. O 

que pôde ser observado nas movimentações de três grandes setores da sociedade. As lutas 

operárias que deflagram em 1912 e chegam ao auge em 1919, com greve geral em Lima. 

As mobilizações estudantis – demonstrando a agitação das camadas médias urbanas que 

eclodem em 1918/19 no bojo dos movimentos da Reforma Universitária. E, finalmente, as 

lutas camponesas. As quais apontam pela primeira vez no Peru a necessidade de relacionar 

a questão da terra com a questão indígena, tendo sublevações de mote nacional em 1915, 

1921 e 1927. 

Esse recorte abrange parcialmente importantes transformações no Estado e na 

sociedade peruana, e contextualiza a sua formação pessoal e político-intelectual. 

Mariátegui nasceu na região sul do Peru, rebento de um funcionário público com uma filha 

de camponeses mestiça. O pai ausente, logo partiu para o norte e quase não influiu na 

criação do filho, embora tenha legado uma biblioteca que será essencial para formação do 

pensador. A mãe passou por diversas ocupações para conseguir manter a família. Ainda 

infante sofreu uma grave lesão na perna esquerda que o impedirá de exercer funções que 

exigissem esforço físico, durante o auge de sua atividade política e intelectual esteve 

dependente da cadeira de rodas
5
. Aos quinze anos iniciou seu comprometimento com tinta, 

papel e obras literárias. 

Começa dedicado ao jornalismo literário, nos seus textos ainda, não diretamente 

ligados a política, pode-se perceber a preocupação, em cadência crescente, com a 

problemática social – o contraste gerado pela acumulação de riquezas de poucos, a 

moralidade, a ética, a preocupação com a vanguarda artística e a religiosidade popular.  No 

trabalho de cronista parlamentar é tomado por um tédio acerca do parlamentarismo 

peruano dessa época
6
 e vê a vida política florescer em outros espaços – as lutas populares e 

o movimento estudantil – com os quais simpatiza.
7
 

Mariátegui segue assumindo uma postura anti-academicista de enfrentamento aos 

cânones artísticos e sociais tradicionalistas. Fica explicita uma mudança na trajetória 

ideológica, se faz presente em sua perspectivas, a partir desse momento, o intenção de 

construir um “Peru moderno a serviço de seus cidadãos”
8
. Por causa da pressão política 

Mariategui deixa a redação do El Tiempo e cria junto com Cesár Falcón o diário La Razón. 

O qual, no início do “oncenio” de Leguía, se torna o meio de informação mais importante 

voltado para os trabalhadores e estudantes, carregado de ideias de matriz socialista.  

Em 1919 Mariátegui viaja para Europa, onde fica até 1923. A estadia no velho 

mundo tem um papel central na sua formação e definição político – ideológica, permanece 

principalmente na Itália, mas passa pela França, Alemanha e pelas cidades Viena e 

Budapest. Tem contato com quadros políticos, intelectuais e culturais alinhados com seu 

pensamento, a exemplo de Gramsci, Benedetto Groce, Piero Gobetti e Georges Sorel. Esta 

viagem será central para definição de Mariátegui como um marxista “convicto e 

confesso”
9
. 

Ao regressar ao Peru, Leguía mantinha-se na Presidência e o país apresentava um 

cenário político, social e econômico bastante fragmentado. Encontrou-se, então, com Haya 

de la Torre que ocupava proeminência política na oposição. Mariátegui, enquanto 

ministrava conferências nas Universidades Populares, reassumia os trabalhos editorias. No 

ano seguinte funda junto com seu irmão a editora Minerva e publica seu primeiro livro, La 

                                                 
5
 MARCHENA. Opus cit, p.14. 

6
 Idem, p.15.  

7
 ESCORSIM. opus cit, p.31. 

8
 Idem, ibidem. 

9
 PERICÁS, Luiz Bernardo. José Carlos Mariátegui e a Rússia. In: MARIÁTEGUI, José Carlos. Revolução 

Russa: história, política e literatura. Org.: Luis Bernardo Pericás. São Paulo: Editora Expressão Popular, 
2012. p. 25. 
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Escena Contemporânea, com o objetivo central de explicar como a revolução bolchevique 

abre espaço para construção de um novo tempo para o homem
10

. Segue publicando com 

mais afinco e certeza do direcionamento político. No ano de 1926 funda a revista Amauta – 

expressão máxima de sua ideologia, foco de vanguarda cultural e pensamento político de 

toda uma geração de peruanos e latino-americanos.  

 A unidade na luta política ganhou corpo com a constituição da Aliança Popular 

Revolucionária Americana (APRA). Com a plataforma mínima sugeria por Haya de la 

Torre e sob análise de Mariátegui constituía uma verdadeira base de ação unitária com 

programa anti-imperialista. Porém sofria com a falta de organização, embora congregasse 

grandes referências e alianças externas.
11

 Contudo essa aliança se fragilizou com um 

rompimento brusco em 1928 quando da transformação da Frente APRA em partido. Nesse 

nível as divergências “quanto a visão e análise da realidade, a conceituação do marco 

teórico e ideológico, o desenvolvimento do caminho a seguir, o método a empregar, as 

alianças a estabelecer e, [...], as metas a alcançar.”
12

  

Após o rompimento Mariátegui encabeça a criação do Partido Socialista Peruano. 

Segundo a análise de Marchena, juntamente com a criação do jornal Labor gerou grande 

influência na política peruana. Nesse mesmo ano, Mariátegui publicou sua obra mais 

conhecida Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana que demarcou uma 

perspectiva de estudo da realidade peruana, analisada a partir da sua realidade histórica. 

“Uma realidade que não havia sido considerada como própria de um universo autônomo: o 

‘americano’ como gerador de uma dinâmica particular e protagonista de um destino 

continental”
13

. A obra demonstra uma interpretação marxista da realidade histórica do 

Peru. Sobre essa afirmação metodológica é importante destacar que assume uma postura 

heterodoxa, fortemente perceptível nas teses que escreve para Primeira Conferência 

Comunista Latino-americana realizada na Argentina em 1929. 

O Segundo Capítulo da monografia é dedicado a análise de uma destas teses: “O 

problema das raças na América Latina”, a qual expressa a fase final do processo de 

construção de Mariátegui como pensador e dirigente político. Esse texto sintetiza 

elementos pelos quais o autor será reconhecido e lembrado. A Conferência foi um evento 

relativamente pequeno, que contou com a participação de delegados de 14 países, 

organizada pelo Secretariado Sul-Americano da Internacional Comunista. Mariátegui, 

então secretário-geral do Partido Socialista Peruano (PSP), embora não possa participar 

deste congresso por questões de saúde, escreveu e enviou além da tese já citada, outros 

dois documentos: “os Princípios Programáticos do Partido Socialista do Peru” e o “Ponto 

de Vista Anti-imperialista”. 

O documento em formato de tese, “O Problema das Raças na América Latina” é 

extenso e inclui a descrição dos processos históricos vivenciados pelos indígenas, focando 

as mudanças socioeconômicas. Tendo como objetivo abranger todo continente, a maior 

parte da tese foca a realidade do Peru. A primeira parte da tese, uma introdução, é dedicada 

à caracterização histórica e filosófica do debate da questão racial. Refuta as ideias de 

inferioridade ou primitivismo como condições inatas e imutáveis aos indígenas e afirma 

que a análise deve ser fundamentada nas relações de classe, organização do trabalho e 

propriedade da terra.  

“Chamamos de problema indígena a exploração feudal dos nativos na grande 

propriedade agrária. O índio, em 90% dos casos não é um proprietário, mas um servo.”
14

 

                                                 
10

 Idem, p.18. 
11

 ESCORSIM, opus cit, p. 249. 
12

 MARCHENA, opus cit, p. 20. 
13

 Idem, p. 22. 
14

 MARIATEGUI, José Carlos. Ideologia y Política. Lima: Empresa Editora Amauta. 1987. p. 25. [tradução 
minha] 
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Naquele momento a população peruana campesina e indígena formava 80% do 

contingente. Mariátegui rejeita a tese de que somente a miscigenação resolveria o 

problema e afirma que "a colonização da América Latina pela raça branca não teve, 

entretanto, como é fácil provar, outros efeitos a não ser retardatários e deprimentes na vida 

das raças indígenas.”
15

 O autor também nega que algo de inato aos indígenas os levaria a 

libertação. “Ao racismo dos que depreciam o índio porque creem na superioridade absoluta 

da raça branca, seria insensato e perigoso opor o racismo dos que superestimam o índio.”
16

 

Mariátegui segue este raciocínio para afirmar que a transformação da realidade indígena 

depende das condições socioeconômicas e políticas e não de fatores raciais, em suas 

palavras: “A raça, sozinha, não despertou e nem despertaria ao entendimento de uma ideia 

emancipadora. Sobretudo, não adquiriria nunca o poder de impô-la e realiza-la. O que 

assegura a emancipação é o dinamismo de uma economia e uma cultura que porta em suas 

entranhas o germe do socialismo”
17

 

Na segunda parte da tese o autor destaca o fato de que nem todos os países latino-

americanos enfrentariam os mesmos problemas raciais. Faz uma critica sutil a 

Internacional Comunista que tentou estender para todos os países a formulação sobre a 

questão negra desenvolvida a partir do casos da África do Sul e dos Estados Unidos.
18

 

Mariátegui divide o tema das raças em três grupos principais: os descendentes dos 

impérios Inca e Asteca, ou indígenas das terras altas, os indígenas das terras baixas e os 

negros. Há uma curta passagem sobre a situação dos indígenas no Brasil, nela aponta para 

algumas características que diferenciam os indígenas brasileiros. Conclui que não passam 

pelo processo de inserção na economia e proletarização que são observados nos 

descendentes dos Incas e Astecas que trabalhavam nas “haciendas”, nas minas e 

aumentando paulatinamente a presença nas cidades.
19

  

O terceiro capítulo da monografia é dedicado à análise dos debates gerados e na 

utilização do pensamento de Mariátegui após a sua morte, demonstrando uma disputa da 

memória do Mariátegui. Nesta tese transparecem algumas questões que geraram 

tensionamento entre Mariátegui e os delegados do PSP e a III Internacional Comunista, 

elas se “devem fundamentalmente a formas distintas de encarar a utilização do marxismo 

como ideologia, teoria revolucionária e método de interpretação da realidade.”
20

 Este 

pensador se recusa a aplicar mecanicamente o modelo sequencial dos modos de produção à 

América Latina, pois entende que a interpretação realizada com o método marxista 

consistia no estudo das condições concretas de uma realidade específica. 

Sobre a questão racial no Peru e em outros países como a Bolívia e o Equador, onde 

a população indígena é expressiva, o processo de desenvolvimento do capitalismo 

apresenta um componente de dominação étnico-racial. Deriva disso a discordância com o 

Cominterm, “ao apontar que a questão do índio no Peru não é uma questão nacional de 

autodeterminação dos povos como queriam os interpretes soviéticos e stalinistas, mas que 

estaria relacionada ao problema da terra, da propriedade gamonal (latifundiária) e deteria 

também um conteúdo econômico social associado a luta de classes”.
21

 Com o 

desenvolvimento dessa análise o pensador incluí os indígenas entre aqueles que poderiam 

defender o socialismo, ele reivindica que as tradições populares coletivistas dos indígenas 

                                                 
15

 Idem, pp. 24-25. [tradução minha] 
16

 Idem, p. 30. [tradução minha] 
17

 Idem, p .31. [tradução minha] 
18

 BECKER, Marc. Mariategui y el problema de las razas em América Latina. In Revista Andina, n35, 
julio 2002.  p.204. 

19
 MARIATEGUI, opus cit. pp. 50-53. [tradução minha] 

20
 COSTA, Diogo Valença de Azevedo. CLEMENTE, Marcia da Silva. Mariátegui e o Brasil: o socialismo 
indo-americano e os dilemas do marxismo na periferia. 36 Encontro Anual da ANPOCS. Aguas de 
Lindóia, 2012. p. 25. 

21
 Idem, p.27. 
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como componentes de uma cultura e forma de organização socialista, e o faz sem a 

intenção da reconstrução do império Inca.  Em suas palavras “O socialismo pressupõe a 

técnica, a ciência e a etapa capitalista, e por isso não pode trazer consigo o mínimo 

regresso em relação à aquisição das conquistas da civilização moderna.”
22

 

A forma original e criativa como Mariátegui articulou o método marxista para 

leitura e interpretação da realidade nacional e gerou diretrizes políticas para a construção 

do socialismo, fez com que sua obra fosse revisitada e inclusive resignificada por 

diferentes sujeitos políticos e intelectuais. Vide os enfrentamentos com a internacional 

comunista após 1930, ano do falecimento de Mariátegui, há um movimento de 

silenciamento de suas obras levado a cabo pelos quadros da Internacional Comunista. Seus 

escritos voltam a circular entre os militantes e pensadores após 1943, pois a linha política 

muda, mas é com a vitória da revolução Cubana, que traz elementos para o debate sobre as 

estratégias revolucionárias que estavam postas de lado pelo estalinismo.
23

  

José Carlos Mariátegui é uma referência para os movimentos políticos de esquerda 

latino-americanos, seu legado é requisitado como legitimador de leituras e práticas 

políticas. O historiador Marcos Sorrilha Pinheiro chama a atenção para o fato de “ao 

lermos as obras que procuram dar conta de decifrar o pensamento do socialista, podemos 

encontra-lo relacionado as mais diversas filiações literárias, políticas e ideológicas: 

romântico, revolucionário, reformista, populista, indigenista, modernista, entre outros.”
24

 

Este mesmo autor chama atenção para um processo que ocorreu no Peru de mitificação da 

figura de Mariátegui, por alguns setores e transformação em ícone nacional. 

Fora do Peru Mariátegui é conhecido e divulgado como intelectual e militante 

político que aplicou o método marxista de forma criativa e não esquemática. O pensador 

marxista Michel Lowy não é o único a considera-lo como o pai do marxismo latino 

americano. Seu pensamento foi alvo, e continua sendo, de disputas intelectuais e políticas 

que geraram diferentes narrativas sobre quem foi e o que defendeu o autor. Sendo alvo da 

mesma forma de um movimento de disputa para consolidação de uma memória, 

apresentando seletividade, negociação com o tempo e com o autor da narrativa.
25

  

Como conclusão, a partir desse estudo pôde-se verificar que o pensamento de 

Mariátegui é alvo de estudo e suas formulações políticas são reivindicadas por diferentes 

movimentos de diretriz anti-capitalista na atualidade pois em seu tempo foi capaz de 

construir uma interpretação coerente e não apenas repetir. No processo de disputa que 

envolve seu pensamento há recortes e silenciamentos. Sua obra é extensa e expressa as 

múltiplas influências que Mariátegui sintetizou, o que facilita a relação de seus textos com 

diferentes matrizes de pensamento.   

No caso do texto selecionado para análise nesta monografia, que não só tem caráter 

analítico, mas propõe diretrizes para organização e prática política,  é possível reconhecer 

uma mudança na forma como a questão indígena é trabalhada. Seu trabalho supera o 

indigenismo romântico e o marxismo esquemático. A elaboração intelectual sustentada por 

uma coerente prática política firma Mariátegui como um clássico do pensamento latino-

americano. O resgate de seu pensamento ganha força com a necessidade de problematizar 

ações políticas desgastadas e mais do que repetir seus escritos, vale o esforço de entender 

como e porque este autor foi capaz propor algo de novo.  

                                                 
22

 MARIATEGUI, José Carlos. Ideologia y Política. P. 161. 
23

 PINHEIRO, Marcos Sorrilha. À sombra de José Carlos Mariátegui: socialismo e movimentos políticos de 
esquerda no Peru (1960-1980). História,  Franca ,  v. 28, n. 2,   2009 . p. 830.  

24
 Idem, p. 853. 

25
 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 
vol.02, n.3, 1989.p 03. 
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UMA ANÁLISE HISTÓRICA SOBRE O DECAMERON DE GIOVANNI 

BOCCACCIO (1313-1375): RISO E REGENERAÇÃO. 

 

Aluna: Amanda Cristina Zattera 

Orientadora: Professora Doutora Marcella Lopes Guimarães 

Palavras Chave: Decameron, Peste Negra, Riso 

 

O século XIV foi um período de continuidades e mudanças, de crises e 

dificuldades, mas também de grande otimismo e prosperidade, uma realidade complexa 

transfigurada na obra Decameron
1
, escrita entre 1349 e 1353, pelo literato florentino 

Giovanni Boccaccio (1313-1375). Essa obra é considerada uma das principais fontes sobre 

a pestilência que assolou a Itália na Baixa Idade Média, pois apresenta no teor de suas 

narrativas, elementos de um contexto marcado pela ideia da morte, tendo em vista as 

consequências nefastas que esse acontecimento trouxe de Ocidente a Oriente. No presente 

trabalho temos o objetivo de analisar a representação das reações diversas da sociedade 

nesse contexto ambivalente, analisando como o riso e o cômico estão presentes na obra do 

erudito, sendo uma das principais formas de fuga nesse momento de provações e de 

presença constante da morte que se fazia presente cotidianamente.  

Após analisarmos o contexto que possibilitou a Boccaccio a escrita de sua obra, 

dezoito, das cem novelas que compõem o Decameron, foram elencadas como as principais 

fontes de nossa pesquisa. Essas novelas foram selecionadas a partir do otimismo presente 

nas narrativas, e do riso como uma das formas de fuga e de superação dos personagens em 

momentos de dificuldades.  

Giovanni Boccaccio nasceu em 1313, na Península Itálica, filho do mercador 

Boccaccio di Chelino, funcionário dos Bardi
2
. Após o contato com a vida comercial, 

cursou direito canônico, mas passou a se dedicar aos clássicos latinos, tornando-se 

estudioso da obra de Dante Alighieri. Foi devido à peste de 1348 que Boccaccio refugiou-

se em Nápoles, onde escreveu o Decameron, e retornando já famoso a Florença, foi 

convidado a ser embaixador da cidade. Após afastar-se da política, isolado e silencioso, 

faleceu em dezembro de 1375, no início do inverno. 

O período tardo-medieval, conforme nos afirma Jacques Le Goff, “é em geral 

descrito também como um período de crise da relativa estabilidade e da prosperidade que 

se instalaram na Europa do século XIII”
3
. A fome, as guerras, as dificuldades econômicas, 

além da peste negra, são alguns dos fatores que fizeram com que esse período fosse 

analisado através desse viés negativo. Os debates historiográficos surgidos a partir dessas 

análises foram fundamentais para compreendermos as ambiguidades, e a complexidade do 

período. Johan Huizinga, um dos fundadores da moderna história cultural, através do 

clássico Outono da Idade Média
4
, propôs, a partir da França e dos Países Baixos, um 

estudo sobre as formas de vida e pensamento nos séculos XIV e XV. Essa obra suscitou 

muitos debates, devido às suas características emblemáticas acerca da ideia da crise que 

permeia o período, pois o próprio título sugere uma natureza soturna. Um dos autores 

questionadores desse viés interpretativo é Philippe Wolff, que através da obra, Outono da 

Idade Média ou primavera dos tempos modernos?
5
, sugere o diálogo com a obra de 

                                                 
1
 BOCCACCIO, Giovanni. Decameron. Tradução: Ivone Benedetti. RS: L&PM, 2013.  

2
 Banqueiros de Florença.  

3
 LE GOFF, Jacques. As raízes medievais da Europa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, p. 220. 

4
 HUIZINGA, Johan. Outono da Idade Média. Estudos sobre as formas de vida e de pensamento dos séculos 

XIV e XV na França e nos Países Baixos. São Paulo: Cosac Naify, 2010.  
5
 WOLFF, Philip. Outono da Idade Média ou Primavera dos Novos Tempos? São Paulo: Martins Fontes, 

1988.  
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Huizinga, afirmando que o outono certamente é a aproximação do inverno, mas também 

são tão belos os frutos que nele se colhem
6
. O autor não nega as dificuldades, mas ressalta 

que provações ocorreram em vários momentos da história.  

Não podemos deixar de ressaltar as ambiguidades e transformações que fazem 

desse um contexto tão complexo, pois práticas se modificaram e “sua reverberação mudou 

algumas maneiras de viver”
7
. Transformações ocorridas pela realidade de fome e peste, e 

também acerca do papado, com o Grande Cisma que dividiu a igreja romana entre 1378 e 

1417. Diante dessas questões, segundo Jérôme Baschet, “os contemporâneos tinham razões 

para se sentir assolados pela Providência e as cores outonais pintadas por Johan Huizinga 

não saíram do nada”
8
. Porém, muitos progressos tecnológicos ocorreram nesse momento, 

sendo responsáveis por uma nova forma de guerra, como o aparecimento do canhão e da 

pólvora, além do aperfeiçoamento das técnicas de cerco. Na Península Itálica, chefes 

guerreiros alugavam seus serviços às cidades e ao aos Estados, que se tornam algumas 

vezes, chefes políticos, são os condottieri.  

Esse é também um período de desenvolvimento comercial, e maior importância da 

figura do mercador. A própria Itália permanecia dividida em estados independentes, que 

prosperaram devido à atividade comercial. Inovações significativas ocorreram também nos 

campos da ciência e da cultura. Essas mudanças não teriam sido possíveis sem uma 

profunda transformação intelectual, que não se realizaram sem provocar debates interiores, 

inquietações e dramas
9
.O que buscamos ressaltar é que esse é um período de experiências 

ambivalentes, onde dificuldades, morte, renovação e prosperidade eram inseparáveis, 

segundo nos afirme Baschet, seria preciso considerar que os avanços criativos não 

sucedem às cores sombrias do fim da Idade Média, mas que ambos são coexistentes
10

. 

Não é possível, contudo, compreendermos o Decameron sem analisarmos os efeitos 

da peste negra na sociedade do período. Essa pestilência é um dos principais fatores 

responsáveis pela ideia de extrema dificuldade, considerada um dos acontecimentos mais 

catastróficos da Europa Medieval. Essa peste teve sua origem na Ásia Central, onde existia 

em estado endêmico, e de acordo com Georges Duby
11

, chegou ao ocidente pela rota da 

seda, pois o comércio europeu havia se desenvolvido, e os comerciantes entraram em 

contato com mercadores vindos da Ásia. Com ressalva aos exageros dos cronistas da 

contemporaneidade, essa pestilência ultrapassou tudo o que poderia esperar, tendo uma 

relação direta com a crise da economia, afetada também pelo clima, que juntamente com as 

más condições sanitárias do período, facilitou a difusão da doença.  

A peste negra foi assim chamada devido às duas formas sob as quais se apresentou, 

“a peste bubônica e a peste pulmonar, esta última é contagiosa de homem pra homem, sua 

incubação dura pouco, a evolução do mal é rápida: as chances de sobrevivência são ainda 

menores que a peste bubônica”
12

. Nenhum dos fenômenos ocorridos no contexto era 

desconhecido das fases precedentes, mas tanto sua intensidade como certos aspectos 

novos, criavam uma impressão inaudita
13

. Segundo Le Goff, essa peste fez cair a curva 

demográfica e transformou a já existente fome generalizada devido às más colheitas e a 

alta dos preços, em uma catástrofe, embora não houvesse afetado igualmente nem todas as 

                                                 
6
 WOLFF, Philip. Op. Cit, p. 05.  

7
 GUIMARÃES, Mercella Lopes. “Cultura na Baixa Idade Média” in GIMENEZ, José Carlos (org.). História 

Medieval II: a Baixa Idade Média. Maringá: EDUEM, 2010. 
8
 BASCHET, Jérôme. A civilização feudal, do ano mil à colonização da América. São Paulo: Globo, 2006, p. 

251  
9
 Wolff, Philip. Op. Cit, p. 159.  

10
 BASCHET, Jérôme. Op. Cit, p. 274.  

11
 DUBY Georges. Ano 1000 ano 2000 na pista de nossos medos. São Paulo: Unesp, 1999. 

12
 WOLFF, Philip. Op. Cit, p.19.  

13
 LE GOFF, Jacques. As raízes medievais da Europa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. pp. 220-221.  
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categorias e nem todos os indivíduos
14

. Esse momento acarretou uma grande 

transformação dos Estados, das estruturas sociais e econômicas, assim como das 

mentalidades. De acordo com Duby, quando um terço ou metade da população desaparece 

subitamente, são gigantescas as consequências psicológicas
15

.  

É importante ressaltar que essa pestilência fez parte de um contexto geográfico, 

social e psicológico, que levou os que viveram naquele momento a verem como 

apocalíptica, associada à ira e ao castigo divino devido às más ações dos homens, 

conforme nos afirma Boccaccio: 

[...] Digo, pois, que os anos da frutífera encarnação do Filho de Deus já havia 

chegado ao número 1348 quando, na insigne cidade de Florença, a mais bela de 

todas as da Itália, ocorreu uma peste mortífera, que – fosse ela fruto da ação dos 

corpos celestes, fosse ela enviada aos mortais por justa ira de Deus para correção 

de nossas obras iníquas – começara alguns anos antes no lado oriental, ceifando a 

vida de incontável número de pessoas, e , sem se deter, continuou avançando de 

um lugar a outro até se estender desgraçadamente em direção ao Ocidente
16

. 

Esse acontecimento influenciou de forma significativa a vida, e consequentemente 

a produção do erudito medieval, que inicia sua obra, narrando as consequências da 

pestilência no cenário italiano. O autor ressalta o início triste e maçante de suas histórias, 

devido à sua descrição da mortandade florentina, que tanto impactou a sociedade do 

período. A história se inicia na igreja de Santa Maria Novella, onde se achavam reunidas 

sete mulheres
17

 e três homens
18

, que fogem da peste em direção a um castelo abandonado, 

em uma região retirada, com intuito, além de se salvarem da doença, de esquecerem, ainda 

que brevemente, as tristezas que os haviam assolado.  

Para que a organização do grupo fosse mantida, decidiram que a cada dia, um deles 

seria o chefe do grupo, denominados rainhas e reis. Com o objetivo de se entreterem, a 

primeira rainha
19

propôs que cada um tecesse uma narrativa para os demais membros do 

grupo, ideia realizada enquanto permaneceram no castelo, ao longo de dez dias, 

denominados na obra como jornadas. Assim se totalizam as cem novelas que compõem o 

Decameron, que em grego, significa dez dias. 

Segundo Ana Carolina Lima Almeida
20

, a obra possui uma estrutura em que 

consiste uma visão de narrativa que nenhum outro autor havia concebido até então. Há o 

Boccaccio narrador externo, que apresenta a história de dez personagens, e existem os 

narradores internos, que contam histórias independentes, e nas próprias histórias, existem 

algumas vezes, personagens que narram histórias. “Existem portanto, três níveis na obra: o 

autor, Boccaccio, que vive o concreto, a brigata, que segundo o autor é composta por 

pessoas verdadeiras e as histórias que citam ou dizem respeito a uma pessoa que existiu”
21

. 

Essa narrativa proposta possui duas funções, a de causar prazer nos leitores e ouvintes, e ao 

mesmo tempo instruí-los, objetivo que o autor busca ressaltar no início de sua obra. 

Muito se pesquisou acerca da inspiração das novelas do erudito, relacionada a uma 

                                                 
14

 LE GOFF, Jacques. A civilização do ocidente medieval. Tradução: José Rivair de Macedo. SP: EDUSC, 

2005. p. 101.  
15

 DUBY, Georges. Op. Cit. p 58.  
16

 BOCCACCIO, Giovanni. Op. Cit, p. 27. 
17

 Pampinéia, Fiammetta, Filomena, Emília, Laurinha, Neífile e Elisa. 
18

 Pânfilo, Filóstrato e Dioneu.  
19

 Pampinéia foi eleita unanimemente a primeira rainha.   
20

 ALMEIDA, Ana Carolina Lima. A exemplaridade nas representações do feminino no final da Idade Média 

– o exemplo do Decamerão e do De mulieribus claris de Boccaccio (Florença – século XIV). Niterói: UFF, 

2009, p. 54. 
21

 ALMEIDA, Ana Carolina Lima. Op. Cit, p. 14. 
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tradição de novelas toscanas, existentes desde o século XII, sendo il novellino a mais 

difundida. José Rivair Macedo
22

atribui como uma das inspirações para as novelas escritas 

por Boccaccio, os chamados fabliaux, pequenas narrativas fictícias. O autor afirma que 

“não há como deixar de notar a inspiração dessas aventuras jocosas e anedotas picantes em 

textos como o Decameron, de Giovanni Boccaccio”
23

.Porém, seria demasiado simplista 

atribuir à obra uma origem, ou mesmo uma influência, devemos valorizar, contudo, as 

confluências, pois as novelas provêm de diversas regiões, de autores da época ou antigos, 

muitas vezes relacionadas à tradição oral. 

As experiências vividas por Boccaccio se fundiram na forma como ele expressou 

seu modo de ser e ver o mundo, em um período de intensa mudança, onde os homens 

enfrentavam questões complexas, muitas das quais podemos identificar nas suas novelas. 

O autor apresenta uma diversidade de tipos sociais, personagens de suas narrativas, 

representando sua percepção acerca da sociedade na qual vivia. A obra não é considerada 

uma realidade social em si, mas através dela encontramos evidências de muitos aspectos 

acerca da realidade florentina do século XIV. 

Conforme ressaltamos, Boccaccio escreveu o Decameron refugiado em Nápoles, a 

fuga para outros locais era a principal prática diante do cataclismo, pois a cólera divina era 

também associada à cidade atingida. A presença constante da morte ao longo de toda a 

narrativa do erudito revela uma realidade complexa mimetizada na literatura. Nesse 

sentido, os aspectos ligados à religiosidade do homem medieval são recorrentes nas 

novelas, aspectos relacionados à morte, mas também a vida daqueles que ainda podiam 

desfrutá-la. No contexto abordado, as preocupações com o pós-morte ocupam um lugar 

essencial, preocupação relacionada ao comportamento durante a vida terrena e a relação 

com o pecado, pois, segundo Le Goff, “toda vida e visão de mundo do homem medieval 

gira em torno da presença do pecado”
24

. A relação entre vivos e mortos é também nesse 

momento, uma questão fundamental, pois se ajudam mutuamente para a conquista do 

paraíso, através da santidade, das relíquias e do purgatório, temas que Boccaccio aborda de 

maneira cômica, e ao mesmo tempo reflexiva.  

A santidade cristã aparece como uma construção, a percepção e o reconhecimento 

do caráter excepcional de alguém que passa a ser considerado um mediador junto a Deus e 

um protetor eficaz. Acerca das relíquias ressaltamos a importância central do corpo no 

percurso da santidade, “as relíquias são garantias tangíveis de uma comunicação 

permanente entre terra e céu”
25

. O conceito de santidade atinge a dimensão de uma 

sacralidade difusa, dos objetos, dos lugares e do tempo. Esses são temas representados por 

Boccaccio através do riso
26

, narrando a história de um pecador que se torna santo através 

de mentiras, de um homem que busca alcançar a santidade, enquanto um monge se diverte 

com sua esposa, e acerca das relíquias, de um frade que tem sua relíquia trocada por 

carvão, e afirma ao povo reunido que era o carvão com que São Lourenço foi assado. 

Percebemos nessas novelas, transfiguradas as atitudes diversas do homem tardo-

medieval, pois Boccaccio destaca no início de sua narrativa as diferentes maneiras de agir 

perante as dificuldades do contexto, pois, estando suspensas as leis divinas e as dos 

homens, alguns entregavam-se ao desregramento, acreditando que a morte chegaria logo e 

era preciso aproveitar o momento presente, enquanto outros viviam fugindo de qualquer 

                                                 
22

 MACEDO José Rivair. Riso, Cultura e Sociedade na Idade Média. São Paulo: UNESP, 2000, p. 164.  
23

 MACEDO José Rivair. Op. Cit, p. 170.  
24

 LE GOFF, Jacques. “Além”.  In: LE GOFF, Jacques; SCHIMITT, Jean-Claude. Dicionário Temático do 

Ocidente Medieval. São Paulo: Imprensa Oficial, 2002. Volume I, p. 28.   
25

 GAJANO, Sofia Boesch. “Santidade”. In: LE GOFF, Jacques; SCHIMITT, Jean-Claude. Dicionário 

Temático do Ocidente Medieval. São Paulo: Imprensa Oficial, 2002. Volume II, p. 453.   
26

 Analisamos a primeira novela (primeira jornada), terceira novela (quarta jornada), décima novela (sexta 

jornada).  
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pecado, visando alcançar o paraíso, e até mesmo a santidade. Nesse sentido, o riso é 

também um aspecto fundamental em nossa análise, pois se faz presente como atitude dos 

personagens em aspectos relacionados à morte e ao pecado. Na Idade Média, constituem 

um aspecto preocupante da religiosidade, a fronteira da superstição e do imaginário, 

aspectos que também estão presentes nas novelas através do riso. Esses fatores estão 

também presentes nas novelas acerca do purgatório
27

, sem o qual não é possível 

compreendermos a religiosidade do período, conforme nos afirma Le Goff em sua obra 

dedicada ao tema
28

, pois significou uma mudança na mentalidade e sensibilidade acerca da 

morte, com a possibilidade da salvação e mudança da relação entre vivos e mortos.  

A ambiguidade do contexto que buscamos ressaltar se faz presente ao longo de toda 

obra boccacciana, pois situações difíceis aparecem em grande parte das novelas, mas esses 

infortúnios são seguidos por momentos de superação e de alegria, frutos dos esforços, ou 

até mesmo da sorte dos personagens. Esse sentimento é evidente ao longo da Segunda 

Jornada, que tem como tema estabelecido, narrativas que falem de quem, perseguido por 

incontáveis contratempos, alcançou um fim tão feliz, que superou as suas esperanças. 

Nesse sentido, ressaltamos a importância da obra de Mikhail Bakhtin, para a abordagem 

proposta em nossa pesquisa, assim como a concepção de riso para Idade Média e 

Renascimento defendida em sua obra sobre François Rabelais, “O verdadeiro riso, 

ambivalente e universal não recua o sério, ele purifica-o e completa-o. Purifica-o do 

dogmatismo, do caráter unilateral, da esclerose, do fanatismo e do espírito categórico, dos 

elementos de medo ou intimidação (..)”
29

.  

Percebemos, através das vozes dos dez personagens principais da obra, que em um 

contexto de proximidade da morte, não havia somente desespero e aflição, pois na vontade 

de viver, encontrava-se a prevalência da alegria, além do direito do homem de aproveitar a 

sua realidade presente da melhor maneira possível. Em uma realidade de provações, o 

medo tão presente era liberado muitas vezes através do cômico, e do riso que se apresenta 

como a própria essência da obra de Boccaccio, uma alternativa apresentada ao público 

contemporâneo ao autor, e que se estendeu à posteridade. 

As próprias narrativas das novelas são a maneira que os dez personagens principais 

encontram de viver com alegria enquanto estão fugindo da peste que já havia assolado 

grande parte das pessoas que eram por eles conhecidas, sendo essas histórias motivo de 

riso dos membros da brigata e também do leitor da obra. Conforme nos ressalta Marcella 

Lopes Guimarães, “importa perceber, então, que a literatura, sem espelhar o real, nasce de 

uma prática sem a qual a sua representação não seria compreendida, e apresenta uma 

maneira de lidar com a realidade muitas vezes lúgubre mas sem abrir mão da edificação, da 

fruição e da graça”
30

. Podemos concluir que crise e decadência não são uniformidade em 

qualquer realidade. Foi possível, portanto, observar a Baixa Idade Média italiana não como 

um prelúdio do humanismo e do Renascimento, mas como um momento que deu mostras 

de superação e prosperidade, essenciais para a regeneração da sociedade, que lentamente 

aprende a respirar, a sorrir e a ressurgir.  

 

 

 

                                                 
27

 Oitava novela (terceira jornada), décima novela (sétima jornada).  
28

 LE GOFF, Jacques. O nascimento do purgatório. Lisboa: Estampa, 1994.  
29

 BAKHTIN, M. Acultura popular na Idade Média e no Renascimento. O contexto de François Rabelais. 2. 

ed. São Paulo/ Brasília: EDUNB/HUCITEC, 1993, p. 105. 
30

 GUIMARÃES, Mercella Lopes. “Cultura na Baixa Idade Média” in GIMENEZ, José Carlos 

(org.). História Medieval II: a Baixa Idade Média. Maringá: EDUEM, 2010. 
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O PRÍNCIPE E O MERCENÁRIO – A SUGESTÃO DE UM MODELO IDEAL, 

ATRAVÉS DE LA VITA DI CASTRUCCIO CASTRACANE,  

DE NICOLAU MAQUIAVEL (1518-1520) 

 

Aluno: Lucca Zanetti 

Orientadora: Prof. Dra. Fátima Regina Fernandes 

Palavras-Chave: Maquiavel, Teoria Política, Renascimento 

 

Tanto nomini nullum par elogium. É assim que Maquiavel é celebrado e lembrado 

pela cidade de Florença em seu cenotáfio, ereto na Basília de Santa Croce, um de seus 

filhos mais ilustres. O humanista nele alcançou o patamar da fama anteriormente 

conquistado por Dante Alighieri, por Francesco Salutati, e, ironia que apreciaria, a Fortuna 

viu em Maquiavel o que viu em Dante – um filho ilustre, um escritor notável que sua mãe 

Florença perseguiria em vida. Ambos eruditos passaram pela experiência do exílio político, 

abominável, a expatriação do ambiente aonde haviam criado vínculos de solidariedade 

através de afinidades diversas, a segurança social garantida por esses círculos tolhida – mas 

é esse exílio da sociedade republicana florentina que garantiu o florescer lírico de ambos – 

de seus dedos talvez alguns dos tratados de teoria política renascentisma mais famosos não 

teriam sido confeccionados.  

 Diferentemente de Dante, Maquiavel será reconhecido como um grande escritor 

político mais do que um poeta, atualmente – em seu próprio tempo, também seria 

conhecido como um autor de poesias, história, e peças de teatro.
1
 Um autor também 

medieval em diversos aspectos, mas fundamentalmente ligado a seu período, um período 

de transição, de crise nos mais diversos espaços da sociabilidade itálica – conhecido e 

celebrado como um autor inovador dado às suas perspectivas políticas, dissociadas de uma 

moralidade cristã que até então regera os mais diversos tratados sobre a política, assim 

como a função do governante perante a sociedade. Esta pesquisa dedica-se à explorar as 

perspectivas políticas de Maquiavel sobre a figura de seu príncipe ‘perfeito’, figura que o 

autor torna sincrética com a do condottiere, em sua obra ‘La Vita di Castruccio Castracani 

da Lucca’. Apoiado sobre trechos e eventos descritos em outras de suas obras, como O 

Príncipe, A Arte da Guerra e História de Florença, esta pesquisa propõe como o autor 

obseva em personagens como os condottieri, líderes guerreiros mercenários, seriam figuras 

proprícias ao principado ideal – através de um exemplo histórico – encontrado sobre a 

figura de Castruccio Castracani (1281-1328), um condottiere que, através de sua virtù, 

tornaria-se senhor da cidade de Lucca. 

 Maquiavel escreve tal obra em um período de sua reabilitação perante aos Médici – 

família de origens burguesas que tornara-se, através do século XV, influente a ponto de 

ditar a política da cidade de Florença – e que anteriormente havia tomado o autor, então 

um magistrado da república florentina – como um potencial conspirador. Exonerado, 

torturado e exilado, Maquiavel encontra em sua formação humanista os meios com os 

quais poderia retornar às cortes do poder as quais havia frenquentado anteriormente como 

um diplomata – através da escrita. Formado no interior das técnicas de redação e oratória 

da medieval Ars Dictaminis, Maquiavel torna-se mais conhecido em seu próprio tempo 

                                                 
1
 MASTERS. Roger. Maquiavel e Da Vinci, Um Sonho Renascentista. Jorge Zahar Editora. 1999. Pg. 181 - 

“Niccolò, para nós, é um notável teórico político. Para seus contemporâneos, era um comentador astuto do 

sempre cambiante caleidoscópio da política, um funcionário público competente, um libertino afrontoso, 

um importante estrategista militar e um crítico exasperadamente incômodo.” - Sua fama decorrera de sua 

celebridade como dramaturgo e escritor, assim como sua presence ‘formadora’ de opinião nas reuniões e 

debates nos Orti Oricellari, jardins da família Rucellai – espaço de sociabilidade política e erudição em 

Florença.  
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como um escritor, historiador e dramaturgo do que propriamente um filósofo político ou 

mesmo um participante da política florentina de renome. A recepção de O Príncipe, obra 

baseada na experiência política do autor, apresentado em 1513 a Lorenzo di Piero de 

Medici, fora decepcionante – dado que o mesmo melhor acolhera ao presente de cães de 

caça. 

 Retornando gradativamente aos círculos cortesãos, nos quais suas obras seriam 

apresentadas e debatidas, Maquiavel se encontra perante a possível comissão de uma obra 

de história pelo então cardeal Giulio de Medici, em 1518. E para mostrar-se um historiador 

hábil – perante as demandas do saber histórico de seu contexto – decide explorar uma 

figura do passado toscano, Castruccio Castracani. O mercenário que tornar-se príncipe 

surge então como uma possibilidade para a exploração da história de um homem de 

grandes feitos – a função da História do Renascimento, afinal, obras didáticas sobre 

eventos do passado. Mais importante do que um relato fiel de uma realidade efetiva sobre 

uma situação do passado reconhecível
2
, a História era então passível da interpolação assim 

como da criação de eventos completamente ficcionais e então inseridos à narrativa
3
 – como 

por exemplo a narrativa de métodos de combate empreendidos pelos romanos, oriundos da 

leitura de Políbio e Plutarco por Maquiavel.  

 A obra ‘La Vita di Castruccio Castracani’ é, então, uma obra na qual o autor 

atribui a seu ‘herói’, Castracani, diversas características presentes então em suas outras 

obras – tornando-o assim um príncipe perfeito segundo a virtù que já compora através de O 

Príncipe anteriormente. Redigida de 1519 a 1520, a obra demonstra um príncipe que surge 

dentre os condottieri, um homem dotado de virtù – astuto, sagaz, tão sábio quanto devasso, 

estrategista brilhante e guerreiro audacioso – características nas mais diversas situações 

contraditórias para com aquelas anteriormente demandadas pela moralidade cristã 

medieval, a qual notamos em transformação durante o período de Maquiavel. Dissimulado, 

Castracani é um personagem que usa da traição assim como do combate para conquistar e 

expandir seu principado, que a partir da cidade de Lucca, iria se expandir sobre Pistóia e 

Pisa, outras cidades importantes da Toscana. Inserido na disputa entre gibelinos e guelfos, 

                                                 
2
 MASTERS, Op. Cit. Pg 175. “A essa altura, surgiram finalmente perspectivas de um emprego junto aos 

Medici, embora como escritor e não como conselheiro político. Em abril de 1520, um membro da ‘turma’ 

dos jardins Rucellai escreveu de Roma que o papa ‘estava muito bem disposto em relação a ti’ e ‘ficará 

muito satisfeito’ se sua ‘boa vontade... para com teus desejos fosse doravante efetivar-se... Isso diz respeito 

a incumbir-te de algum escrito ou alguma outra coisa’. Como a comunicação dessa mensagem ao cardeal 

Giulio em Florença fora ‘autorizada’ pelo próprio papa Leão, Niccolò levou-a a sério. Outra missão 

comercial, novamente para liquidar um caso de falência, enviou Niccolò para Lucca, onde ele escreveu um 

ensaio sobre a situação política da cidade (‘Um sumário dos negócios na cidade de Lucca’) e a Vida de 

Castruccio Castracani. Este último texto pretendia ser um ‘modelo de uma história’ que ele poderia 

escrever sob encomenta para os Medici.” & Pg 227. “[...] Zanobi Buondelmonte escreveu a Niccolò em 

Lucca, partilhando os elogios de vários de seus amigos a Vida de Castruccio Castracani, chamando-a de 

‘esse seu modelo de uma história’ e instando-o a retornar para poder discutir com Battista della Palla 

aquela ‘nossa idéia de que tens conhecimento’ de escrever uma história de Florença (Zanobi Buondelmonte 

a NM. 6 de setembro de 1520. Machiavelli and His Friends #263, pp.328-29)”.  
3
 BONDANELLA, Peter E. Castruccio Castracani: Machiavelli's Archetypal Prince. Italica, Vol. 49, No. 3, 

1972. Pg 312. “Contrary to Whitfield’s thesis, Machiavelli did not make ‘mistakes’ in this biography; he 

consciously reshaped historical facts, as he announced in the beginning lines of his work, in order to 

present the portrait of the perfect hero,  the archetypal leader. Furthermore, this is precisely what his 

audience expected, since such creative distortion of historical fact for pleasing and instructional effects was 

viewed as the proper task of the historian or biographer. Zanobi Buondelmonti – one of the men to whom 

Machiavelli dedicated his work – wrote to Machiavelli and commented on the manuscript. Even though he 

immediately recognized many of the sayings Machiavelli attributed to Castruccio as borrowings of 

classical literature, he felt that the work was an excellent priece of historical writing. He criticized 

Machiavelli not for falsifying history with these quotations but for not doing a better job of it, since he 

believed that many of the quotatiosn lacked “quella vivacità… quella grandezza che si richiederebbe a un 

tanto huomo.”” 
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o senhor de Lucca se prova um homem ambicioso, assim como dotado da capacidade do 

aproveitamento de oportunidades – a virtù que detém permite que maneje os desígnios 

caprichosos da Fortuna, da sorte, dos recursos e eventos sobre os quais o personagem não 

controla – tema recorrente através de O Príncipe, e da figura de Cesare Bórgia.  A pró-

atividade assim como a iniciativa são incentivadas pelo autor através do personagem, 

assim como um certo cuidado com a prudência – virtude que imobiliza o personagem 

perante as oportunidades ofertadas pelo acaso, pela Fortuna que rege os homens. 

 Tal obra, a princípio um texto relativamente curto, foi acessada através de uma 

versão disponível na internet, digitalizada pela Bibliothéque Sainte Geneviève, de Lyon, na 

qual a versão impressa se encontra. A versão analisada fora publicada em 1530, apenas três 

anos após o falecimento do autor, e compilada em uma coleção de suas obras que inclue 

versões de A Arte da Guerra, assim como de outras obras e discursos menores, escrita em 

italiano do século XVI. Comparada com traduções para o português da mesma assim como 

das fontes secundárias mencionadas, traçamos não apenas os paralelos entre a virtù 

apresentada através destes textos, assim como a teoria política que sobrepõe-se em tais 

obras.  

O Príncipe, apresenta-nos Maquiavel, deve ser um personagem dotado de suas 

próprias armas, seus próprios guerreiros – dado que aqueles apoiados em seus então 

aliados, assim como sobre mercenários, tem nessa dependência um grande risco para seu 

governo assim como para a manutenção deste poder. No entanto, é na figura de um 

mercenário – no caso, um condottiere, líder carismático de guerreiros, na qual Maquiavel 

nota um personagem capaz da tomada assim como da manutenção de um principado.  

E o Castruccio Castracani demonstrado por Maquiavel nesta obra de história é tal 

príncipe. Sugestões e conselhos apresentados por Maquiavel em O Príncipe, como do uso 

do medo e da crueldade sobre súditos infiéis, assim como da traição e da dissimulação 

contra oponentes políticos transparecem em La Vita di Castruccio Castracani – na 

conspiração dos Poggio contra Castracani, assim como do empreendimento da conquista 

de Pistóia. Um personagem ambicioso, Maquiavel celebra-o através da demonstração de 

um personagem excelente nos mais diversos aspectos – de sua infância como um jovem 

hábil, atlético e dotado de liderança, de uma personalidade grandiosa – perante amigos e 

inimigos. Um personagem prodigioso – através do qual demonstra suas lições de governo 

assim como de atitudes propícias ao príncipe e fundamentais para a manutenção de um 

estado,  uma perspectiva decorrente de uma fragilidade das instituições e das unidades 

políticas na Itália observadas por Maquiavel perante as invasões estrangeiras – desde 1494 

com Carlos VIII assim como as invasões de Luis XII e de Carlos V.  

A obra seria muito bem recebida por seus leitores no círculo humanista dos Orti 

Oricellari – e também pelo cardeal a quem quisera demonstrar-se como um historiador 

capacitado. Tal sucesso seria evidenciado pela comissão da obra História de Florença por 

Giulio de Medici, a qual então seria apresentada após quatro anos ao comitente, então Papa 

Clemente VII. Reabilitado enfim perante os Medici, Maquiavel tornaria-se cada vez mais 

conhecido na península itálica por suas obras – como um historiador, assim como escritor 

de peças de teatro e  fábulas. A Mandrágora seria um grande sucesso, e seu nome seria 

celebrado também como um analista da arte da guerra – recebendo os encargos da 

manutenção das muralhas de Florença pelos Medici.  

Através da análise percebos que, entre a redação de O Príncipe, Discorsi sopra 

l’Arte della Guerra, e La Vita di Castruccio Castracani, algumas das perpectivas de 

Maquiavel se transformam – no mínimo, no referente à sua apresentação perante seus 

leitores. Enquanto O Príncipe, fruto da Ars Dictaminis assim como do gênero dos Espelhos 

de Príncipes, por sua linguagem incisiva assim como por suas declarações pragmáticas e 

dissociadas da moralidade cristã ‘tradicional’ (em contraponto com a herética ou mesmo a 
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reformista) teria sido uma obra deixada de lado no mínimo através do momento de sua 

escrita e apresentação (não é através dessa obra que os Medici receberam Maquiavel como 

escritor e funcionário); observamods que a linguagem explorada pelo autor através de La 

Vita constrói-se de maneira mais sutil, convincente – além de não conter a mesma carga 

combativa, acusatória, contra os quais governam e seus métodos diversos – como teria 

notado Rousseau séculos mais tarde. 

A obra se insere dentro do gênero de uma história renascentista – seus objetivos são 

conhecidos através de sua correspondência para com outros humanistas que juntamente 

compunham aquele braço da Academia Neoplatônica dos Orti Oricellai – e 

compreendemos assim que as manipulações que Maquiavel comete sobre os fatos 

históricos narrados anteriormente sobre Castruccio em outras fontes são parte do ofício do 

historiador de seu período – esperado assim pelos seus leitores, e mesmo celebrado pelos 

mesmos. A História tem em si não apenas um manto de legitimidade sobre as atitudes 

tomadas e eventos narrados, mas também um valor intrinsecamente didático: para os 

humanistas como Maquiavel, a História ainda era assim Mestra da Vida.  

 

Fonte Principal: 

 

MACHIAVELLI, Niccolò. Il Principe... La vita di Castruccio Castracani da Lucca... Il 

modo che tenne il duca Valentino per ammazar Vitellozo, Oliverotto da Fermo, il S. Paolo 

et il duca di Gravina Orsini in Senigaglia. Antoio Blado d’Asola. Roma, 1532. Disponível 

em: https://archive.org/details/4R581INV679, Acessado em 20/07/2014. 
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PALAVRAS-CHAVE: Alma; Grécia Antiga; História dos conceitos 

 

 A história da Grécia antiga apresenta processos de grandes transformações culturais 

e sociais em poucos séculos, dos tempos homéricos a Sócrates e Platão. Neste período de 

tempo ocorreram diversas transformações e criações, tais como: as cidades-Estado e o 

pensamento político (que atinge seu apogeu com A República de Platão e A Politica de 

Aristóteles
1
); as religiões de mistérios, que surgem no intercâmbio religioso entre ocidente 

e oriente; a filosofia, proveniente de uma postura de reflexão crítica racional; além das 

diversas criações artísticas, que vão desde as artes plásticas até as tragédias, que marcaram 

a história da arte e serviram de modelo para as posteriores retomadas renascentistas. Este 

período de grandes modificações culmina na “revolução estrutural” da qual fala Anthony 

M. Snodgrass
2
, na qual também a religião sofre diversas modificações, uma vez que “o 

próprio sistema religioso é profundamente reorganizado em estreita conexão com as 

formas novas de vida social representadas pela cidade, a pólis
3
”

4
. 

 Este desenvolvimento da cultura grega que fundamentou a cultura ocidental como 

um todo serviu no desenvolvimento de vários estudos – desde as ciências naturais, até o 

próprio autoconhecimento do homem, na sua relação consigo mesmo, com os outros e com 

o cosmos. Neste sentido desenvolvem-se ideias e formam-se conceitos variados que, tendo 

surgido no contexto “mitológico-religioso”, passam a ser analisados e explicados por vias 

racionais, ganhando novos sentidos. Um exemplo disto é o conceito de psykhé, que de seu 

sentido em Homero até sua compreensão pré-socrática passa por variadas transformações, 

acompanhando as mudanças de mentalidade, do imaginário e mesmo da sociedade grega. 

O presente trabalho visa analisar a história deste conceito (psykhé), expondo as variadas 

compreensões do mesmo, relacionando-as aos respectivos contextos históricos, 

identificando as diretrizes e motivos de mudanças de percepção, além de problematizar as 

permanências e relações destas diferentes ideias ao longo da história. 

 Em geral os dicionários filosóficos explicam o termo “psykhé” no sentido da 

interpretação socrático-platônica – enquanto um elemento divino no homem, contrapondo-

se ao corpo do mesmo – porém, o conceito de psykhé sofre diversas modificações ao longo 

dos séculos dentro da cultura grega, de tal forma que simplesmente traduzir este termo por 

                                                 
1
 Isto não quer dizer que as práticas políticas não continuassem com influências de forças predecessoras tais 

como os oráculos e augúrios, uma vez que estes, segundo Martin Nilsson, “eram o meio mais eficaz de 

influenciar o homem comum que votava na assembleia popular” (NILSSON apud FINLEY, Moses I. A 

política no mundo antigo. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1985, p. 116). 
2
 SNODGRASS, Anthony M. Archaic Greece: The Age of Experiment. Berkeley & Los Angeles: University 

of California Press, 1981. p.15-84. 
3
 A relação entre formação da ideia de Estado na Grécia e os demais avanços (culturais, religiosos, 

econômicos) é difícil de ser explicada, de tal forma que tanto se percebe uma forte vinculação de todos os 

avanços à ideia de Estado, como também os demais processos começam a criar certa independência: “O 

desenvolvimento do século oitavo na Grécia, é verdade, parece quase completamente centrado em volta de 

uma ideia abstrata: o novo conceito de Estado. Mas os avanços materiais e técnicos associados a esta ideia 

logo desenvolveram um ímpeto próprio.” [Minha tradução, assim como dos demais textos em línguas 

modernas além do português] (SNODGRASS, Op. cit., p. 49). 
4
 VERNANT, Jean-Pierre. Mito e religião na Grécia antiga. Trad. Joana Angélica d'Avila Melo. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006. p. 41. 
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“alma”
5
, hoje relacionado com o conceito platônico (ou mesmo cristão), é uma postura 

hermenêutica que “não leva em conta as transformações históricas sofridas pela língua e 

mentalidade grega”
6
. Tais transformações podem ser percebidas e analisadas ao longo da 

história grega, como aqui é feito de Homero até os pré-socráticos. Somente seguindo esta 

trajetória e analisando as várias mentalidades e ideias com as quais este conceito se 

relaciona ao longo da história grega, que pode-se compreender a pluralidade de 

significados do conceito de psykhé. 

 O primeiro contexto que se faz necessário analisar para se entender a história do 

conceito de psykhé na Grécia Antiga é o da obra de Homero, considerado por todos os 

gregos não apenas como o maior de todos os poetas, como o próprio “nome de Homero 

tornou-se sinônimo de poeta”
7
. Para se entender a ideia de psykhé em Homero, além da 

compreensão da ideia de homem –  o qual não é descrito em Homero como tendo um 

corpo mas pelas suas partes – também se faz necessário compreender-se a ideia homérica 

de pós-morte, que centra-se no mundo dos mortos, o Hades
8
. Primeiramente cabe destacar 

que a ideia homérica de psykhé é bastante distante do posterior uso platônico da mesma 

palavra, ao ponto de James Redfield chegar a afirmar que Homero “não possui 

conhecimento da alma”
9
. 

 O que Homero compreende por “alma”, valendo-se do termo psykhé, é – num 

primeiro sentido – uma sombra
10

, uma imagem (eidolon) do vivo, que não possui corpo 

nem motivações ou mesmo emoções, mas dá-se enquanto semelhança à imagem do vivo, 

tendo como destino o Hades. O termo psykhé é utilizado enquanto ideia de sombra do vivo 

que permanece após a morte em diversas passagens de Homero até Aristófanes, 

aparecendo em Homero neste e em um segundo sentido
11

. Pode-se pensar que tal ideia da 

“sobrevivência” (continuidade) do homem apenas como “sombra” tem a ver com os 

próprios ritos funerários – pois “diferentes ideias da alma são favorecidas por diferentes 

tipos de enterro”
12

 – que são descritos nos textos homéricos e segundo os quais os corpos 

eram queimados. Não cumprir os ritos designados era tido por uma grande falta pois as 

                                                 
5
 “A palavra psykhé é tradicionalmente traduzida nas línguas modernas pelo equivalente em português de 

alma; em inglês, soul; francês, âme; em alemão, seele; em espanhol, alma; em italiano, anima. A tradução 

da palavra por alma é a menos inadequada e é aceita amplamente pelos especialistas, mas os significados 

de alma nas línguas modernas não abarcam completamente a área semântica do original” (OLIVEIRA, 

Anselmo Carvalho de. “Considerações sobre a psykhé nos poemas homéricos”, Gaia, Rio de Janeiro, v. 

VIII, 2008. pp. 7-27 [10]). Uma simples tradução não transmite os vários significados e a história por trás 

deste conceito. 
6
 OLIVEIRA, Op. cit., p. 9. 

7
 CARPEAUX, Otto Maria. História da Literatura Ocidental. Vol. I. Rio de Janeiro: Edições O Cruzeiro, 

1959. p. 52. 
8
 Hades é o termo tanto para o local, o mundo dos mortos, quanto para a divindade que lhe rege. Este deus, 

Hades, “é precisamente o único a não ter nem templo nem culto” (VERNANT, Mito e religião..., p. 53). 
9
 VERNANT, Jean-Pierre. “Psuche: simulacrum of the body or image of the divine?”, In:  __________. 

Mortals and immortals: collected essays. Edited by Froma I. Zeitlin. New Jersey: Princeton University 

Press, 1992. pp. 186-192 [186]. 
10

 FAIRBANKS, Arthur. “The Conception of the Future Life in Homer”, The American Journal of Theology, 

Chicago, Vol. 1, No. 3, Jul., 1897. pp. 741-757 [743]. 
11

 Como bem lembra Thomas M. Robinson, “a utilização do termo psyché, nos poemas de Homero, está 

longe de ser unívoca, mas parece justo afirmar que os vários usos da palavra podem ser reduzidos, em 

grande parte, a dois: (a) 'sombra' (skiá) e (b) 'vida', 'força vital' ou 'entidade vivificadora' que encontra o seu 

fim quando morremos...os dois sentidos permeiam os poemas em pacífica incongruência, o contexto 

geralmente torna claro o sentido pretendido pelo poeta.” (ROBINSON, Thomas M. As origens da alma: os 

gregos e o conceito de alma de Homero a Aristóteles. Trad. Alaya Dullius. São Paulo: Annablume, 2010. p. 

16-17). 
12

 FAIRBANKS, Op. cit., p. 755. 
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almas dos mortos não poderiam seguir o destino correto
13

 ou mesmo ter o descanso 

apropriado. Além da percepção da psykhé como “sombra” que vai para o Hades, em 

Homero encontramos o mesmo termo tendo como significando a “vida”, encontrando-se 

tal sentido de Homero a Xenofonte, porém, em Homero trata-se da  “vida que se vai com a 

morte”. 

 Apesar do desenvolvimento da ideia de recompensas e da reavaliação sobre a 

realidade pós-morte, a alma segundo as religiões de mistério, permanece em essência sobre 

a mesma compreensão homérica, sendo apenas o simulacro do homem, o que dele é 

preservado após a morte, não havendo uma conexão dos vivos com suas almas, nem para 

purificação nem para cuidado de alguma forma: “Nem mesmo os mistérios, como os de 

Elêusis, nos quais os iniciados compartilham a promessa de uma sorte melhor no Hades, 

têm a ver com a alma: neles não há nada que evoque uma reflexão sobre a natureza dela ou 

a aplicação de técnicas espirituais para sua purificação”
14

. 

 O dionisismo, uma das religiões de mistério, ofereceu “uma experiência religiosa 

oposta ao culto oficial”
15

, libertando-se de seu aspecto social e criando um novo “quadro 

de agrupamento aos que se achavam à margem da ordem social reconhecida”
16

. Esta nova 

forma de experiência religiosa não apresentava uma relação pessoal com o deus
17

, nem 

aspectos de purificação, porém “nela, a vida religiosa pode individualizar-se”
18

 pela 

separação para com a religião oficial de aspecto completamente social, especialmente na 

criação de uma comunidade “não mais social, mas espiritual”
19

. 

 Apesar das modificações na espiritualidade e religiosidade dos gregos resultante 

dos cultos de mistérios, estes “não manifestam um interesse especial pela alma; não se 

preocupam em definir nem a sua natureza, nem os seus poderes. É em outros ambientes 

que se elaborará, em ligação com certas técnicas espirituais, uma doutrina da psyché”
20

. 

Isto não significa que a alma não teve importância para as religiões de mistérios, mas que a 

compreensão de sua natureza não era a preocupação principal destas, assim como as 

técnicas espirituais dos cultos de mistérios terão um aspecto muito mais pelo ato em si do 

que pela escolha das pessoas sobre estes. A escolha e responsabilidade individual irá se 

desenvolver com a literatura pós-homérica, assim como a natureza da alma será pensada e 

estudada pelos filósofos pré-socráticos. 

 O processo de individualização do homem, iniciado pela poesia lírica – na qual os 

sentimentos e interioridades são destacados –, relaciona-se com a construção da ideia de 

alma, que começa a se tornar um mecanismo de “sentir” e de “estar no mundo” (vida), 

porém, ainda não possui o elemento posterior de “cuidado da alma”, nem percebe-se esta 

                                                 
13

 TARBELL, Frank B. “Greek Ideas as to the Effect of Burial on the Future of the Soul”, Transactions of the 

American Philological Association, Vol. 15, 1884. pp. 36-45 [38]. 
14

 VERNANT, Mito e religião..., p. 8. 
15

 VERNANT, Jean-Pierre. Mito e pensamento entre os gregos: estudos de psicologia histórica. Trad. 

Haiganuch Sarian. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. p. 421. 
16

 Ibid., p. 421. 
17

 A relação dos iniciados com Dioniso se davam pela loucura e delírio, a mania (μανία) na qual o homem 

libera-se da ordem geral para em êxtase ser possuído pelo próprio deus. Sendo assim, não havia uma 

relação de pessoalidade entre deus e homem, uma vez que “possessão não é comunhão” (Ibid., p. 422), 

sendo também próprio de Dioniso seu caráter de ser o totalmente “Outro”. Neste sentido Vernant critica a 

interpretação de E. Rohde segundo a qual cabe ao movimento dionisíaco a influência espiritual no sentido 

da separação entre corpo e alma e relação com o divino: “Não é no culto de Dioniso que essa crença pode 

enraizar-se; encontra a sua origem nas práticas destes ἰατρομάντεις que prefiguram o filósofo, e de que a 

lenda impõe a aproximação com o personagem e o comportamento do xamã das civilizações da Ásia do 

Norte.” (Ibid., p. 458). 
18

Ibid., p. 423. 
19

Ibid., p. 423. 
20

Ibid., p. 424. 
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enquanto algo a ser cuidado. Mesmo que a tragédia forneça elementos fundamentais para o 

desenvolvimento do cuidado da alma – pois começava a criar e expressar a consciência do 

“erro individual” –, tratava-se de uma catarse que se dava pela via do coletivo: “Na 

tragédia, toda situação que implica a ação desmedida de um personagem expressa a 

hamartía, a falha ou erro daquele que agiu de modo excessivo e gerou uma difícil situação. 

O erro tem valor e uma vivência comunitária expressos na figura do herói trágico...”
21

. 

Talvez a maior demonstração de transformação no conceito de psykhé pela tragédia se dê 

com Sófocles e Eurípides, que a utilizam no sentido de “pessoa”
22

 em alguns textos
23

, 

porém devemos compreender tais modificações dentro de seus contextos e com os seus 

próprios limites
24

. 

 A transformação do conceito de psykhé de Homero aos mistérios e tragédias é 

importante e considerável, uma vez que “o pensamento dos mistérios permanece 

suficientemente confinado para que nele se perpetue, sem grande mudança, a concepção 

homérica de psykhé, fantasma do vivo, sombra inconsciente relegada sob a terra”
25

. A 

maior transformação deste conceito se desenvolve a partir da filosofia. A filosofia 

estabelece-se na Grécia Antiga como desenvolvimento e ao mesmo tempo quebra da 

tradição, valendo-se do vocabulário mitológico-religioso, mas concedendo-lhe aspecto 

filosófico-racional, como será o caso do próprio conceito de psykhé, que será construído 

pelos filósofos pré-socráticos em um sentido bastante diverso do sentido homérico. 

 Não compreendendo o uso que Tales faz do termo psykhé, “alguns – lembra o 

doxógrafo Diógenes Laércio – sustentam que Tales foi o primeiro a afirmar que a alma é 

imortal” (DIÓGENES LAÉRCIO, I 24 = 11 A 1 Diels-Kranz)
26

. Tal afirmação da 

imortalidade da alma é errônea se pensa-se na alma enquanto elemento humano ou mesmo 

uma natureza, como já explicado, mas é de fato possível se entendermos a alma como a 

expressão da presença do elemento divino em todas as coisas, uma vez que “todas as coisas 

estão cheias de deuses” (11 A 22 Diels-Kranz)
27

. Esta presença do elemento divino 

equivale à água, em tudo presente e origem de todas as coisas, pois a água para Tales, 

como evidencia Giovanni Reale, “coincide com o divino”
28

. Assim, como bem explica 

Reale, “não se trata, obviamente, de uma imortalidade pessoal, do tipo daquela da doutrina 

                                                 
21

 GAZOLLA, Rachel. Pensar mítico e filosófico: estudos sobre a Grécia Antiga. São Paulo: Edições Loyola, 

2011. p. 202. 
22

 BURTON, Ernest D. “Spirit, Soul and Flesh: I. ΠΝΕỸΜΑ, ΨΥΧΉ and ΣΆΡΞ in greek writers from 

Homer to Aristotle”, The American Journal of Theology, Chicago, Vol. 17, No. 4, Oct., 1913. pp. 563-598 

[579]. 
23

 Segundo Ernest DeWitt Burton (1913: 579), o conceito de psykhé pode ser entendido por “pessoa” nos 

seguintes textos: Sóf. Aj. 154; Oed. Col. 499; Phil. 712; Eurip. Phoen. 1305; Med. 247; Hipp. 259; além de 

Xen. Cyr. 7. 3. 8; Plat. Rep. 491E, 49C B. 
24

 Sófocles vale-se da palavra “psykhé” no sentido de uma realidade mais profunda do ser humano 

relacionado-a a pensamentos e intenções, como o demonstra pela boca de Creonte na Antígona: “É 

impossível perscrutar de quem quer que seja psique, pensamentos, intenção, antes de manifestá-los no 

exercício do governo e das leis” (SÓFOCLES, Antígona, vv. 175-177) – tradução de Donaldo Schüler. Isto 

não significa, porém, que Sófocles entenda a psykhé enquanto a essência de uma pessoa ou mesmo uma 

parte dela. 
25

 VERNANT, Mito e religião..., p. 8-9. 
26

 Tradução utilizada: REALE, Giovanni. Corpo, alma e saúde: o conceito de homem de Homero a Platão. 

Trad. Marcelo Perine. São Paulo: Paulus, 2002. p. 123. 
27

 Tradução utilizada: REALE, Op. cit., p. 123. Alguns autores utilizam o termo “hilozoísmo” para definir a 

doutrina de Tales sobre a presença divina em todas as coisas, uma vez que toda matéria teria a presença do 

princípio ativo, sendo móvel (kíneton) ou automóvel (autokíneton). Cf. HIRSCHBERGER, Johannes. 

História da Filosofia na Antiguidade. Trad. Alexandre Correia. 2 ed. revista e aumentada. São Paulo: 

Herder, 1965. p. 35. 
28

 REALE, Op. cit., p. 123. 
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órfica, mas da imortalidade do divino que existe em todas as coisas”
29

. 

 As grandes novidades introduzidas na Grécia por Pitágoras e seus seguidores foram 

justamente suas ideias sobre a alma, centralizadas na imortalidade e transmigração desta, 

ao lado das ideias do eterno retorno e do parentesco universal. A imortalidade da alma já 

havia sido apontada por Ferécides, segundo a tradição, assim como tomou espaço nas 

religiões de mistérios. A transmigração da alma, metempsicose, foi apontada como 

derivada de psykhé desde a antiguidade, porém pesquisas recentes têm apontado para a 

possibilidade de não derivar diretamente de psykhé, mas do verbo empsychoo, que significa 

“animar”, tendo relação mais próxima com psycho, “soprar”
30

. A metempsicose está 

relacionada também à purificação da alma, uma vez que segundo a ideia da metempsicose, 

“a alma se origina de um outro mundo e, tendo pecado, deve agora, jungida ao corpo, levar 

uma vida de expiação e errante, até chegar, libertada do corpo e do sensível, ser de novo 

totalmente espírito”
31

. 

 Observando-se os vários sentidos que o conceito de psykhé recebe ao longo da 

história, nota-se a pluralidade de significados sobrepostos que vão se acumulando nas 

várias camadas de significação deste termo. De uma simples sombra que vai para o Hades, 

em Homero, a psykhé passa a ser tida como imortal, a partir das religiões de mistério, além 

de representar a individualidade humana desenvolvida na poesia lírica. Por fim, com a 

filosofia pré-socrática, a psykhé é identificada com a individualidade humana junto à ideia 

pitagórica da transmigração da alma. Certamente nenhum destes sentidos, de Homero aos 

pré-socráticos, relaciona a alma com a individualidade humana ao nível que o farão 

Sócrates e Platão, porém já se pode perceber os vários caminhos que este conceito foi 

dirigido na Grécia Antiga. 
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 Ibid., p. 124. 
30

 CORNELLI, Gabriele. O pitagorismo como categoria historiográfica. Coimbra: Centro de Estudos 

Clássicos e Humanísticos, 2011. p. 111. 
31

 HIRSCHBERGER, Op. cit., p. 40. 
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CONTRA “CALUNIADORES DA PROVIDÊNCIA DIVINA”: OS 

CONIMBRICENSES NA PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTRA REFORMISTA 

DOS JESUÍTAS 

Aluna: Paula Marinelli Martins 

Orientadora: Profª Drª Andréa Doré 

Palavras-chave: Jesuítas; Contra-reforma; Conimbricenses 

 

A complexidade das manifestações envolvidas na transição entre o medievo e a 

modernidade é um processo de difícil datação e conceituação, constituído por diálogos, 

diferenças e permanências, e não por rupturas claras e definitivas. Renascimento, 

Humanismo, Revolução Científica e Reforma Religiosa se articulam enquanto 

manifestações culturais e filosóficas relacionadas à busca de novas percepções de mundo 

envolvendo a reflexão filosófica e a experiência. Segundo Paul Kristeller, desde o período 

que chama de segunda Idade Média, compreendendo os séculos XI ao XIII, desenvolveu-

se um crescente interesse pela filosofia e pelas ciências, principalmente devido à influência 

moçárabe na Península Ibérica, e a leitura e tradução de Aristóteles, Euclides e Ptolomeu 

através de seus comentadores árabes
1
. 

Para discutir essa complexidade, principalmente entre Humanismo e Revolução 

Científica, o presente trabalho propõe-se a análise de uma experiência que se pode 

considerar parte do projeto reformista católico: o curso de filosofia jesuíta conimbricense, 

publicado entre 1592 e 1606.  

O humanismo, segundo Paul Kristeller remete à palavra “humanista” que  se referia 

aos estudiosos ou docentes das disciplinas humanísticas (gramática, retórica, história, 

poesia e filosofia moral). Estes estudos envolviam a leitura de textos latinos antigos, 

principalmente pelo interesse na tradição retórica que, segundo o autor, se intensificava no 

período
2
·. Apesar do saber humanista em seus escritos mais tradicionais se voltar para o 

aperfeiçoamento moral do homem e a valorização dos textos clássicos, a inclusão de 

conteúdos astrológicos, por exemplo, nos programas de estudos das principais escolas 

humanistas do período é considerado um testemunho do debate científico escolástico em 

Portugal
3
. Para Sam Dresden, o humanismo configurou-se em diferentes espaços tendo 

como elemento em comum a busca pelo sentido da experiência do homem no mundo 

enquanto uma experiência de todo, isto é, essencialmente comunitária e corporativa e que 

para tanto era necessária a reafirmação de valores relacionados, para eles, à natureza do ser 

humano
4
·. 

Destacamos a participação e a influência da Companhia de Jesus, enquanto 

instituição formadora de uma elite clerical, fomentadora e idealizadora da evangelização e 

conversão, e, sendo fruto do processo reformista do século XVI, preocupada com a 

manutenção da ortodoxia no interior da Igreja. 

Na educação medieval e moderna, a presença da igreja e das monarquias católicas 

foram marcas nos debates e influências da construção da pedagogia, principalmente a 

universitária, na Europa. Seguindo a definição de Célio Juvenal da Costa, entendemos 

                                                 
1 KRISTELLER, Paul Oskar. A Tradição clássica e o pensamento do Renascimento. Edições 70, 1995, p. 

14. 

2 Idem, p. 17. 

3 Ver CAROLINO, L.M. Ciência, Astrologia e Sociedade. A Teoria da Influência celeste em Portugal 

(1593- 1755), Lisboa 2003, p. 83. 

4 DRESDEN, Sem. O humanismo no renascimento. Tradução de Daniel Gonçalves. Porto: Inova, 1968, p. 

233. 
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educação por toda a formação humanitária de uma sociedade de maneira geral, fruto e 

reflexo dos valores e anseios sociais, que tem por objetivo reforçar e perpetuar algum tipo 

de estrutura homogênea, e atua não apenas no ensino, mas nas relações sociais como um 

todo
5
. Desta forma, para a pesquisa, a pedagogia jesuíta é analisada a partir dos indivíduos 

que a produzem e quais estruturas homogêneas tentaram perpetuar através do curso 

conimbricense. 

A proposta de formação jesuíta constituiu uma busca de alternativas para o que 

seria a crise da humanidade ocidental: a curiosidade do homem diante da experiência da 

natureza poderia pôr em cheque a coesão religiosa já fracionada pelas reformas 

protestantes. Era fundamental que a educação, através da filosofia escolástica auxiliasse na 

formação e controle dos saberes. Sobre isso, Inácio de Loyola, nas constituições da 

Companhia de Jesus em 1540, recomendava que ao tratar da lógica, da filosofia natural e 

moral e da metafísica era necessário seguir Aristóteles
6
. Era na apropriação do 

conhecimento da tradição aristotélica que iria se firmar a argumentação principal dos 

inacianos em meio ao debate filosófico renascentista.  

Entre 1592 e 1606, foram pulicados em Coimbra oito tomos dos Comentários do 

Colégio Conimbricense da Companhia de Jesus a Aristóteles, desenvolvidos para o Curso 

de Filosofia do Colégio das Artes e difundidos para colégios da Companhia na Europa, na 

América e na Ásia.  

Portugal e a cultura europeia como um todo passavam por um processo de 

reformulação. Os debates intelectuais que se construíam no âmbito da disputa entre 

humanismo e tradição demandavam uma reforma pedagógica de base no ensino. Para 

tanto, em 1542, D. João III pediu a André Gouveia, humanista, sobrinho de Diogo 

Gouveia, que organizasse o Colégio das Artes em Coimbra. Durante os seis anos 

posteriores, André Gouveia dedicou-se à organização e formação do corpo docente do 

Colégio, encontrando seus mestres. Já nos primeiros anos de formação do quadro docente, 

em 1547, nota-se uma ruptura entre os professores “bordaleses”, oriundos do colégio de 

Bordéus, e “parisienses” oriundos do colégio de Santa Barbara em Paris, que já lecionavam 

em Lisboa. Pouca bibliografia explora os pormenores e tal divisão, porém, os embates 

entre as duas escolas fizeram com o que três docentes fossem denunciados à Inquisição 

lusa em 1549. Entendemos tal polêmica de fundamental importância para a posterior 

tentativa de unificar a proposta pedagógica através dos Conimbricenses.  

A primeira iniciativa de escrita das lições de filosofia necessárias para o curso foi 

de Pedro da Fonseca, sob orientações de Jerónimo Nadal: “Para se evitar o trabalho de 

escrever-se tanto como se escreve, se procure um curso de escritos se imprima, e nisto se 

ocupe Padre Afonseca”.
7
 Fonseca foi enviado a Évora em 1564, e posteriormente nomeado 

reitor de Coimbra em 1567, atrasando consideravelmente a produção dos comentários. Em 

1582, outro Jesuíta, Padre Manuel de Góis foi encarregado de redigir o curso
8
.  

Góis tornou-se o principal autor dos livros que compõem o curso sendo considerado 

o autor por excelência dos Comentários
9
. A estrutura dos textos publicados, além de 

divididos por temas semelhantes, é organizada seguindo o método dialético aristotélico. Os 

textos sujeitos à análise no presente trabalho são os proêmios a cada um dos livros que 

foram traduzidos e publicados em 2010 por comissão de estudantes e professoras dos 

                                                 
5 COSTA, Célio Juvenal. LEMES, Amanda R. B. “Educação e Direito na Sociedade Portuguesa do século 

XVI”. In: Revista HISTEDBR Online. Campinas, n 38, jun. 2010, p. 25. 

6 CONSTITUIÇÕES DA COMPANHIA DE JESUS (1540). São Paulo: Edições Loyola, 2004, p. 144. 

7 Carta de Jerónimo Nadal ao Padre Pedro Fonseca em 1561. In Monumenta Histórica de Nadal, Tomo I, pp. 

559-605.  

8 Ibidem, p. 41. 

9 Ibidem, p. 44. 
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cursos de Filosofia e Letras da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Ao início 

de cada livro, os autores apresentam uma questão a ser resolvida, os argumentos que 

compõem diferentes respostas, para então sinalizar qual é a “correta”, ou seja, a que mais 

se adequa aos estatutos universitários da Companhia de Jesus. Também encontramos textos 

mais objetivos, apenas citando sobre quais temas Aristóteles trata naquele livro em 

específico.  

Os comentários aos livros da Física foram os primeiros publicados em 1592, 

seguidos pelo tratado Sobre o Céu e o Metereológicas. Antonio Martins atenta sobre a 

possibilidade dessa sequência não ser um acaso, mas sim uma urgência. Para o autor, a 

definição estabelecida em mais de 100 páginas de proêmio relativo à Física define o grande 

tema da Filosofia da natureza para o conimbricense
10

, como reação clara às ciências 

empíricas em ascensão, a exemplo de Copernico, Tycho Brahe e Paracelso.  

Para a presente pesquisa partimos do pressuposto de que os indivíduos 

componentes do corpo editorial dos Comentários tinham um objetivo em comum, e como 

agentes históricos da Companhia de Jesus utilizaram-se da metodologia e ideologia que ela 

defendia . A síntese elaborada por Inácio de Loyola a respeito da existência humana e sua 

relação com Deus a partir da experiência dos Exercícios Espirituais afirmava que “O 

homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus”
11

. Os Exercícios eram base da 

espiritualidade inaciana e do modus operandi da Companhia de Jesus em todos os seus 

níveis. Passar pela realização dos Exercícios foi requisito para compor os quadros dos 

Jesuítas e sendo assim, o objetivo comum da espiritualidade inaciana teoricamente teve por 

cerne “Louvar, reverenciar e servir a Deus”, tendo que “se aproximar e se afastar das 

coisas tanto quanto lhe aproximam e lhe afastam de seu objetivo” 
12

. A análise dos 

Comentários do Colégio Conimbricense da Companhia de Jesus a Aristóteles, considerou 

que para o período essa definição do objetivo do homem em servir a Deus teve seu 

significado atrelado a tentativa de reestabelecer a ordem em meio à desordem borbulhante 

no século XVI. 

A primeira questão que podemos abordar como exemplo no presente resumo, está 

já no ponto de partida dos Comentários aos oito livros da Física de Aristóteles. Intitulado 

Sobre a Dupla Organização da Filosofia
13

, a questão é abordada a partir de duas divisões 

possíveis da Filosofia: 1. Entre Natural, Moral e Dialética; 2. Metafísica, Fisiologia e 

disciplinas Matemáticas. A primeira divisão é a considerada mais correta pelos autores por 

estar voltada a questões referentes à felicidade humana, ou seja alcançar a Deus.  

 
E dado que o homem foi criado por Deus, de tal modo que, por intermédio do 

que nele é superior, alcance aquilo que é superior a tudo; pela ciência deste modo 

tripartido, alcança Deus, uno, verdadeiro e óptimo, sem o qual nenhuma natureza 

subsiste, nenhum saber instrui, nenhuma prática pode ser útil
14

. 

  

                                                 
10 MARTINS, A.M., “Conimbricenses” In: Logos Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, vol. 1, Lisboa 

1989, p. 1120. 

11 IGNACIO DE LOYOLA (San). “Ejercicios Espirituales”. In: Obras Completas. 4. Ed. Madrid: B.A.C., 

1982, pp. 214-215. 

12 Idem, p. 215. 

13“Proêmio os oito livros da Física de Aristóteles”, 1593. In: Comentários a Aristóteles do Curso Jesuíta 

Conimbricense (1592-1606). Antologia de Textos. Introducao de Mário Santiago de Carvalho; Traducoes 

de A. Banha de Andrade, Maria da Conceição Camps, Amândio A. Coxito, Paula Barata Dias e Filipa 

Medeiros. LIF – Linguagem, Interpretacao e Filosofia. Faculdade de Letras: Coimbra 2011, p. 68. 

14 Idem, p. 72. 
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Para justificar essa afirmação, seguem com uma explicação de como cada uma das 

três divisões da filosofia “aproximam o homem do fim para o qual foi criado”.
15

 
 

De facto, a Dialéctica, ao distinguir o verdadeiro do falso pelo artifício da 

discussão, ilumina o espírito, espalhando sobre ele a luz da verdade; a Filosofia 

Moral, ao disciplinar os costumes, arranca as fibras dos vícios e assim purifica; a 

Natural, ao adornar a mente com uma intelecção mais elevada das coisas ocultas, 

aperfeiçoa
16

.  

 

Desta forma, refutam também a segunda afirmação sobre a divisão da filosofia, pois 

não se voltam a questões divinas, mas sim apenas à contemplação através da Metafísica, a 

Fisiologia e as disciplinas Matemáticas. 

Segundo Luís Miguel Carolino, refutar a ciência natural contemplativa em favor do 

criacionismo divino era a tese central a ser defendida pelos conimbricenses, bem como por 

toda a filosofia escolástica contra uma nova ciência. Ela se construiu a partir dos 

questionamentos trazidos pelas novidades celestes de finais do século XVI, principalmente 

pela observação dos céus e constatação de sua alteração pelo surgimento de novas estrelas, 

nomeadamente Tycho Brahe e Jerónimo Munoz: 

 
Fazendo-o, Brahe e Jerónimo Munoz, entre outros, questionavam potencialmente 

os princípios de perfeição e de incorruptibilidade que estruturavam a cosmologia 

aristotélica preconizada pelos filósofos escolásticos
17

. 

 

As afirmações sobre criação e continuidade buscavam essencialmente confirmar a 

capacidade de Deus de criar independente da pré existência da matéria, sendo Ele o único 

com tal poder, e estando os seres humanos submetidos a essa criação.  

 
O ser divino, no qual se funda a razão da potência divina, é infinito, porque não é 

limitado por qualquer género de ente, mas contém em si, no seu todo, a razão da 

totalidade do ser. Logo, a potência de Deus é infinita e assim pode tudo o que 

não implica contradição; esta, porém, não está implicada na criação, por isso 

Deus pode criar
18

. 

   

 Desta forma, a análise partiu da busca por elementos de ortodoxia cristã, através da 

reafirmação aristotélica sempre marcando claramente a posição da Companhia de Jesus 

como representante da fé católica contra os “caluniadores da providência divina”. Os temas 

no trabalho dividem-se entre identificar as marcas da cultura renascentista em Portugal, no 

reinado de D. João III e na formação do Colégio das Artes em Coimbra, para tanto, 

utilizou-se como principais referenciais a obra de Rômulo de Carvalho História do Ensino 

em Portugal, de 1985, e o extenso trabalho de Teófilo Braga História da Universidade de 

Coimbra de 1892.  

                                                 
15 IGNACIO DE LOYOLA (San). “Ejercicios Espirituales”. In: Obras Completas. 4. Ed. Madrid: B.A.C., 

1982, pp. 214-215. 

16“Proêmio os oito livros da Física de Aristóteles”, 1593. In: Comentários a Aristóteles do Curso Jesuíta 

Conimbricense (1592-1606). Antologia de Textos. Introducão de Mário Santiago de Carvalho; Traducões 

de A. Banha de Andrade, Maria da Conceição Campos, Amândio A. Coxito, Paula Barata Dias e Filipa 

Medeiros. LIF – Linguagem, Interpretacao e Filosofia. Faculdade de Letras: Coimbra 2011, p. 72. 

17 CAROLINO, Luís Miguel. “O Ensino de Filosofia Natural nas Universidades Portuguesas: ideias e 

percursos académicos, 1550 -1650”. In: Estudos em Homenagem a Luís António de Oliveira Ramos, Porto: 

Fac. Letras da Univer. do Porto, v.1, 2004, p.374. 

18 “Proêmio os oito livros da Física de Aristóteles”, 1593. In: Comentários a Aristóteles do Curso Jesuíta 

Conimbricense (1592-1606). Antologia de Textos. Introducão de Mário Santiago de Carvalho; Traducões 

de A. Banha de Andrade, Maria da Conceição Campos, Amândio A. Coxito, Paula Barata Dias e Filipa 

Medeiros. LIF – Linguagem, Interpretacao e Filosofia. Faculdade de Letras: Coimbra 2011, p. 72. 
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 Ao debruçar-se sobre os Proêmios dos Comentários da Companhia de Jesus à 

Aristóteles, identificou-se um ideário preocupado em não negar a possibilidade do homem 

buscar compreender a natureza e investigá-la, mas que toda e qualquer tentativa de fazê-lo 

deveria voltar-se ao princípio e fundamento de Deus, além do exemplo mencionado, a 

citação direta da impossibilidade de existir natureza sem Deus, ou ainda, sem a fé Católica, 

é retomada em diversos pontos dos Comentários, esclarecendo a principal prerrogativa 

inaciana de “Louvar, reverenciar e servir a Deus” em todas as coisas. 

Com essa prerrogativa, os conimbricenses ao longo da apresentação do curso 

manifestam o objetivo de refutar qualquer obra ou autor que desconsiderasse a existência 

de Deus, e legitimar todos aqueles que auxiliassem na missão de reafirmar a ortodoxia. 

Autores que são refutados em determinadas questões são reafirmados em outras por 

adequarem-se ao que os autores acreditavam ser o texto mais correto. Neste espaço de 

debate encontrou-se a origem do título da pesquisa, em que Caluniadores da divina 

Providência, seriam os acadêmicos de Platão por se oporem aos escritos aristotélicos, e 

aplicou-se também para seus contemporâneos astrônomos e matemáticos que tentavam 

explicar a natureza sem considerar a existência de uma providência divina para todas as 

coisas.  
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POR QUE MUSEU DE ARTE DO PARANÁ? 

A CRIAÇÃO DO MAP, EM CURITIBA (1986-1991) 

 

Aluna: Daniele Cristina Viana 

Orientadora: Prfª. Drª. Rosane Kaminski 

Palavras-chave: Museu de Arte do Paraná; Identidade; Patrimônio 

 
Esta pesquisa versa sobre a criação e primeira gestão do Museu de Arte do Paraná 

(MAP), inaugurado em 1987, como instituição pertencente ao Estado e administrada com 
dinheiro público. O trabalho se constituiu principalmente a partir de informações contidas 
nos jornais do período compreendido entre 1986 e 1991. O objeto de análise é inserido no 
contexto amplo da globalização do final do século XX, quando há expansão das discussões 
e dos investimentos no setor patrimonial. Para compreender esse contexto e a criação do 
MAP, utiliza-se do conceito de identidade, percebida dentro de um momento de mudanças, 
visto que o título do museu que é objeto deste estudo parte de uma rubrica regional, o 
Paraná. 

O trabalho é dividido em quatro capítulos. No primeiro, são abordados os aspectos 
contextuais da globalização e sua relação com a questão cultural, patrimonial e identitária. 
No segundo, trata-se do tensionamento da relação entre local e global e o contexto político 
e cultural curitibano da segunda metade dos anos oitenta. No terceiro, realiza-se análise das 
fontes, buscando entender a questão identitária nos discursos articulados à criação do MAP 
na cidade de Curitiba na segunda metade da década de 1980. O último capítulo se destina 
às conclusões da monografia. 

Nesta pesquisa, parte-se das reflexões de Jean-Pierre Warnier, Stuart Hall, Nestor 
Garcia Canclini e Renato Ortiz em torno da globalização, da mundialização da cultura, e de 
seus impactos sobre o processo de construção identitária, na busca de uma maior 
compreensão das motivações envolvidas na criação do MAP em Curitiba, bem como de 
alguns traços que marcaram sua primeira gestão.  

A globalização econômica é caracterizada como a entrada dos diversos produtores 
mundiais em competição e liberalização das trocas entre eles 

1
. Ela interfere não só nas 

relações econômicas, mas também, principalmente por conta das indústrias culturais, na 
cultura dos grupos sociais e nos seus modos de recepção da informação, questão essa que é 
tratada por Renato Ortiz, através do conceito de mundialização 

2
. A identidade pode ser 

compreendida como aquilo que determina a posição dos sujeitos dentro de um grupo social 
3
, ela se constrói e se reconstrói junto ao movimento dos contextos sociais. A globalização, 

pela multiplicidade de informações que coloca em circulação, interfere nas relações de 
identidade. Os Estados Nacionais, que tradicionalmente se colocaram como gerenciadores 
da identidade nacional (através da disseminação de símbolos e instituições culturais 

4
) 

percebem o risco de as identidades “globais” deslocarem as identidades nacionais 
5
. Desse 

modo, visando preservar singularidades culturais, expande-se a iniciativa de valorização 
patrimonial, o que, por vezes se relaciona também com a busca pelo desenvolvimento do 
turismo e pela atração empresarial 

6
. 

A relação estabelecida entre museu e pretensões do mercado capitalista fez com 
que, ao final do século XX, surgissem novas demandas na atividade museal, entre elas, a 
de incorporar público mais diversificado, trabalhando-se com o erudito, o popular e o 
massivo. Ganha ênfase a ideia de democracia de acesso à arte e aos bens patrimoniais. 
Essas renovações são disseminadas a partir da influência dos Centros Culturais e da Nova 
Museologia, nas décadas de 1970 e 1980. No caso que é objeto de estudo desta pesquisa, 

                                                 
1
 WARNIER, Jean-Pierre. A mundialização da cultura. São Paulo: EDUSC. 2003. P. 65. 

2
 ORTIZ, Renato. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 2000. 

3
 CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru, SP: EDUSP, 2001. P. 182. 

4
 HALL, Stuart. A questão da identidade cultural. Textos Didáticos, IFCH/UNICAMP. 2003. P. 188. 

5
 Ibid. P. 55. 

6
 HUGHES, Howard. Arte, Entretenimento e Turismo. São Paulo: Brasiliense, 2000. P. 26. 
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ou seja, a criação e a primeira gestão do Museu de Arte do Paraná, na cidade de Curitiba, 
pode-se afirmar que O MAP passou pela influência desses ideais de renovação do espaço 
museal. A maior parte de suas pretensões, expostas nos jornais, no entanto, permaneceu 
como promessa de um futuro distante. Deixa explícita essa situação o fato de se ter 
privilegiado, numa primeira etapa do projeto, um aspecto que era “básico” para a criação 
de um museu: a existência de algumas salas para a exposição do acervo e outra para a 
administração 

7
. Como uma promessa ficaram todas as questões estruturais que poderiam 

trazer a dinamicidade desejada pelo MAP: salas para exposições itinerantes, o espaço para 
restauro 

8
, um auditório e um café para o encontro entre artistas e usuários do museu, 

coisas que deveriam ser concluídas em quatro anos 
9
. 

Para se compreender as dissonâncias entre discursos e práticas na ação patrimonial 
e também a dificuldade encontrada pelo museu de incorporar público de forma 
significativa e permanente, há duas questões a serem salientadas. A primeira se relaciona 
com o contexto latino americano, onde há uma histórica elitização do conhecimento 

10
, 

como parte de uma modernização restrita, que significa o esforço pelo desenvolvimento do 
modernismo cultural sem que haja a modernização econômica ou a democratização 
plena

11
. Nesse tipo de desenvolvimento, segundo Canclini, há a formação de um meio 

híbrido, onde discursos e práticas podem assumir ao mesmo tempo algumas características 
de renovação e outras de tradicionalismo, de acordo com as disputas de interesse e de 
confronto entre os grupos sociais 

12
. Uma segunda questão é a precariedade estrutural e 

funcional observada nos museus brasileiros. Segundo Lourenço, junto à proliferação de 
museus, persiste a faltar questões básicas como falta de planos condutores e funcionários 
especializados 

13
. Os edifícios são erigidos sem processo museológico mínimo, imaginados 

como depósitos de objetos apenas 
14

. Enquanto esse contexto se reproduz, as autoridades 
parecem se satisfazer com o mero ato inaugural, pois isso traz visibilidade política 

15
. 

No Brasil, a renovação patrimonial, desenvolvida junto à globalização envolveu 
também criação de legislação de incentivo e controle cultural. Em 1986, criava-se a 
primeira lei nacional de incentivo fiscal na área cultural, conhecida como Lei Sarney 

16
, 

que deu esperança de melhoras aos vários setores culturais. Dos 22 pontos que essa Lei 
considerou como atividades culturais que poderiam receber o incentivo, 10 se referem à 
questão patrimonial 

17
. A Lei foi instituída pouco tempo antes da criação do MAP, sendo 

exaltada nos jornais como motivo oportuno para a projeção do museu. Apesar disso, 
segundo Maria José Justino, que foi coordenadora do projeto geral do MAP, afirmou que a 
Lei Sarney não foi utilizada na criação do museu, pois seu funcionamento era algo pouco 
conhecido 

18
. 

Buscou-se, ao longo do trabalho, analisar a criação do MAP em relação aos eventos 
da globalização na questão patrimonial e identitária. Na articulação entre instância local e 
global se dá um tensionamento, pois, nas trocas culturais estão em jogo interesses de várias 
instâncias sociais, divisões e contradições entre elas 

19
. As negociações em prol de 

renovações associadas à globalização se dão em relação às demandas exteriores a uma 

                                                 
7
 BACK, Hermínio. Espaço MAP dois: a arte paranaense em conjunto. Jornal do Estado. 13 mar. 1987. 

8
 Ibid. 

9
 Resgatar o acervo do Estado. Diário Popular. 12 mar. 1987. 

10
 CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São 

Paulo: Editora USP, 2008. P. 142. 
11

 Ibid. P. 69. 
12

 Ibid. 
13

 LOURENÇO, Maria Cecília França. Museus acolhem moderno. São Paulo: Editora Universidade de São 

Paulo, 1999. P. 14. 
14

 Ibid. P. 5. 
15

 Ibid. P. 267. 
16

 Lei 7.505, 2 jul. 1986. Extraído de: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7505.htm. Acesso em: 4 

abr. 2014. 
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 Ibid. 
18

 JUSTINO, M. J.: depoimento [12 set. 2014]. Entrevista concedida à autora desta pesquisa de monografia.  
19

 HALL, Stuart. Op. Cit. P. 47. 
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localidade e também, entre os interesses dos agentes que configuram essa comunidade. O 
meio social que deu forma ao Museu de Arte do Paraná foi marcado pela diversidade de 
posições e de interesses, os quais se expressaram em polêmico debate no noticiário da 
época. Essa polêmica se deu principalmente a partir de duas situações, a primeira vinha de 
violentas críticas ao projeto de criação do museu, por parte de respeitados críticos e 
historiadores da arte do Paraná, jornalistas culturais e associação de artistas. A segunda 
estava vinculada a algumas instituições públicas do Estado que se recusaram a contribuir 
com o meio escolhido para formar o acervo pertencente ao MAP, qual seja, a transferência 
de obras de arte, que até então se encontravam em instituições públicas, como 
universidades e secretarias, longe do acesso do público e, muitas vezes, como meros 
objetos de decoração de gabinetes 

20
. 

Ao avaliar o contexto local, entre final da década de 1980 e início da de 1990, 
percebe-se um momento de estruturações na gestão política da área patrimonial. Desde a 
criação dos primeiros museus em Curitiba, as gestões desses estabelecimentos assim como 
a dos cargos políticos culturais do Estado ficavam sob a ordem de agentes vinculados ao 
campo das artes plásticas da cidade 

21
. No entanto, na década de 1980, a geração de 1960, 

que tradicionalmente se encontrava no poder começa a perder espaço nas decisões da 
política cultural 

22
. Apesar de, no MAP, esses agentes mais tradicionais ainda continuarem 

atuando. Mas, diferente do que havia ocorrido com museus criados anteriormente em 
Curitiba 

23
, o MAP se deu como produto das decisões do âmbito político, e não das 

decisões da classe artística 
24

. Segundo Gasparian, na década de 1980, no Brasil, diferente 
de épocas anteriores, o Estado utiliza a questão cultural para legitimar-se 

25
. Nesse período 

há a maior proliferação da criação de museus e espaços museais, tanto públicos quanto 
privados, em Curitiba, totalizando onze novas instituições e, na década seguinte, mais sete 
museus são criados 

26
. Segundo os jornais, o governo que se encontrava no poder não 

costumava se atentar ao investimento no setor cultural, sendo a criação do MAP, uma das 
ações que começa a quebrar essa tendência.  

Entre final da década de 1980 e início da de 1990, surgiam tensões entre os agentes 
que tradicionalmente se relacionavam com a atividade museal de Curitiba e as decisões 
políticas sobre esse setor. As discussões se davam principalmente sobre os meios de 
apropriação da cultura 

27
, o que então pode ser observado no noticiário sobre o MAP. Os 

principais jornais analisados nesta pesquisa foram: O Estado do Paraná, Gazeta do Povo, 
Jornal do Estado, Correio de Notícias, Diário Popular e também, a revista Veja. Os dois 
primeiros trazem as matérias mais críticas à criação do MAP, os demais a exaltam ou então 
informam sobre a situação polêmica que o engloba. As críticas acompanham o MAP antes 
de sua inauguração e depois dela. Neste segundo momento, as notícias sobre seu 
funcionamento precário rememoram as críticas iniciais. Entre os títulos, enquanto se exalta 
a iniciativa utilizando termos como “nascer” 

28
 e “criar” 

29
, enfatizando a originalidade e 

importância da ação política, os argumentos críticos demonstram os interesses envolvidos e 
também a precariedade dos setores culturais do Estado, como em: “Dois museus num ano 
só. Despropósito?” 

30
 e “A caça ao acervo para um espaço improvisado” 

31
. A cada ano, o 

                                                 
20
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 GASSEN, Lílian. Mudanças culturais no meio artístico de Curitiba entre as décadas de 1960 e 1990. 
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noticiário publica uma nota sobre o aniversário do museu, em 1989, um desses textos 
define os dois anos do MAP como de “suave resistência” 

32
, enfatizando que, apesar do 

pouco investimento, ele continua se esforçando para crescer. Gradualmente, a publicidade 
demonstra que o MAP vai conseguindo estabelecer suas atividades, adquirindo certa 
visibilidade. A grande quantidade de doações de obras de arte que o museu recebe 
demonstra que a classe artística, ou parte dela, de alguma forma, apoia e se adequa ao 
projeto. Nas chamadas de público, o MAP vai tomando para si a imagem de um museu 
voltado à arte do Paraná, adotando discursos que exalta essa identidade em toda a sua 
pluralidade e promovendo grandes exposições de artistas importantes para o Paraná, mas 
que antes disso não haviam recebido tal ênfase. 

A questão da identidade aparece nos discursos de criação do MAP por meio de 
vários aspectos. Dentre aquilo que permaneceu apenas com pretensão e o que foi realmente 
executado se pode perceber uma hierarquia de ideais e de poderes sociais. Pode-se 
compreender o que o poder público considerou essencial na criação de um espaço cuja 
principal função era a construção e disseminação da identidade paranaense.  

Os argumentos utilizados para expressar ou para justificar a criação do MAP, 
vindos dos agentes oficiais a ele ligados foram analisados a partir das seguintes questões: 
características do espaço escolhido para abrigar o MAP e da constituição de seu acervo; os 
ideais de o MAP se tornar um grande Centro Cultural, dinâmico e tornando-se novidade na 
atividade museal do Estado; o objetivo do MAP de democratizar o acesso à arte; a 
preocupação em promover o maior conhecimento sobre a produção artística paranaense; a 
ideia de que o conhecimento do passado levaria a um futuro promissor aliado à 
industrialização; e também a escolha do nome do MAP. 

Na década de 1980, no Paraná, deu-se uma diversificação nos bens tombados, 
incorporando-se paisagens e construções menos suntuosas, por exemplo 

33
. Apesar disso, o 

local utilizado para sediar o MAP, o Palácio São Francisco, se caracteriza como algo 
tradicional, suntuoso e de arquitetura de herança europeia. O mesmo se deu com o acervo, 
por mais que no folder de divulgação do museu se afirmasse a vontade de levar ao MAP 
produção étnica, nativa, contemporânea e popular, ele se restringiu à produção paranaense, 
que vai até os anos 1960 e também aos primeiros registros feitos na região. 

Apesar de não se indicar garantias, pretendeu-se que o MAP se tornasse um Centro 
Cultural, chegando-se a compará-lo ao Georges Pompidou 

34
. Com a ideia de dinamismo 

se pretendia que o MAP se tornasse um local importante para o debate e pesquisa 
35

. A 
Secretária de Cultura, referindo-se às críticas, afirma que se trata de temor ao que é “novo” 
e “ousado” 

36
. 

Os objetivos democráticos sobre o MAP foram justificados principalmente por duas 
questões, uma se dava por conta do modo como o acervo foi formado, afinal conseguiu-se 
levar muitas obras ao público amplo. Outra era a exaltação de um governo que estava se 
reinserindo na democracia e queria se afirmar como tal. Assim, observa-se uma questão de 
âmbito político e outra cultural, que se entrelaçaram na dificuldade do museu em se firmar 
num meio em que tanto as discussões culturais quanto a participação democrática ainda 
encontravam dificuldade em chegar à maioria da população. 

A ideia de promover o maior conhecimento sobre a produção cultural do Paraná se 
dava em duas vias. Uma delas se referia à informação documental, que os pesquisadores da 
arte tinham ainda muita dificuldade em adquirir. A outra dizia respeito à necessidade de 
que os paranaenses e os brasileiros obtivessem conhecimento dessa produção artística feita 
no Estado, como uma forma de publicidade. Além das exposições era intenção que o MAP 
se tornasse um centro de pesquisa e debate, o que foi dificultado pela falta de estrutura. 
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Não se pode deixar de considerar, no entanto, os grandes méritos da administração e dos 
contribuintes do MAP que, apesar das dificuldades, conseguiram expandir muito o acervo 
paranaense e também, realizar grandes e importantes mostras de artistas paranaenses, 
muitos, pela primeira vez 

37
. 

Diferente de outros agentes de criação do MAP, conhecedores do mundo da arte, o 
discurso do Governador trouxe, além de uma visão muito mais tradicional da identidade, 
um ideal de futuro relacionado à indústria 

38
. Assim, pode-se pensar nas diferenças de 

prioridade legadas ao MAP, de um lado há ideais de renovação na atividade cultural, de 
outro, a ideia de dar à cidade mais um patrimônio cuja imagem remeta à uma política de 
governo. 

O nome Museu de Arte do Paraná é homônimo de outro museu que existiu em 
Curitiba na década de 1960. Essa vinculação chega a ser lembrada pela mídia e pelos 
defensores do MAP, porém, não há nenhuma característica que realmente relacione os dois 
espaços. A herança desse antigo MAP já era vinculada, anteriormente ao MAC-PR, criado 
em 1970 

39
. Na época, o nome indicado ao MAC foi Museu de Arte do Estado do Paraná, 

pois a ideia era enfatizar sua submissão ao Governo do Estado, nome que acabou não 
prevalecendo por questões burocráticas 

40
. Assim, pode-se sugerir que o nome MAP possa 

ter retomado essa proposta, afinal, mais que antes, esse estava ligado a interesses políticos. 
A criação do MAP se insere num contexto global, onde se fortalece a ideia de 

rememoração do passado, ele passou pela influência dos ideais de renovação conceitual 
dessa área. No entanto, esses permanecem só nos discursos expostos na mídia, formados 
em meio ao debate, onde agentes oficiais tinham de justificar ações, convencer o público. 
Assim, essa polêmica que marcou a imagem do MAP, pode ter levado tanto à curiosidade 
quanto à descrença do público, por conta de tantas críticas. Com uma criação que obedeceu 
muito mais ao interesse político, o MAP iniciou um processo de distanciamento das 
identificações da tradicional elite cultural paranaense. A museologia no Paraná estava 
passando por um processo de fortalecimento, em que se sobressaia sua submissão ao poder 
público, com intenções de que esse se aliasse à iniciativa empresarial através de leis de 
incentivo cultural. Contudo, o MAP se encontrou apenas num precário início desse 
processo, em que pesam tensionamentos sociais. O projeto identitário conferido ao MAP 
parece ter sido permeado pelo regionalismo tradicionalista, apesar das pretensões de um 
maior alcance cultual, e isso por conta de um poder público que encarou o evento da 
criação em si como o principal e não continuou com os investimentos necessários. Apesar 
disso, entre 1989 e 1991, graças a uma insistente gestão, o MAP conseguiu expandir muito 
seu acervo graças a doações, realizando também grandes mostras de artistas paranaenses. 
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“O GRANDE CIRCO MÍSTICO: REPRESENTAÇOES DE CORPO E 

GÊNERO NA COMPANHIA DE DANÇA BALLET TEATRO GUAIRA” 

(DÉCADA DE 1980) 

 

Aluna: Carmelina Ferrari Passos Pimenta 

Orientador: Prof. Dr. Clovis Gruner 

Palavras-chave: corpo, dança, gênero 

 

A questão do corpo é uma das principais preocupações da sociedade 

contemporânea, tanto no cotidiano das pessoas, que buscam constantemente atingir a 

satisfação pessoal por meio da beleza, da boa forma e da saúde de sua corporeidade, 

quanto no meio acadêmico, tornando-se um tema de estudo recorrente. Vivemos assim, um 

fenômeno de culto ao corpo perfeito, no qual o desejo de ser belo está vinculado ao desejo 

de ser feliz e, de ter prestígio e aceitação diante dos outros. Dessa forma, o corpo se tornou 

um local cultural, em que se desenvolvem inúmeras práticas sociais e ideológicas, e a partir 

do qual se constrói uma interpretação moral do indivíduo. Tendo então o corpo como um 

instrumento de relação entre o indivíduo e a sociedade em que vive, e vice versa
1
, 

objetivamos nesta monografia uma análise da dança enquanto elemento que promove a 

interação entre corpo, gênero e história. 

Para construir essa análise, optou-se por estruturar a monografia em introdução, que 

apresenta o embasamento teórico desse trabalho, direcionado pela metodologia da História 

Oral permeada pelos Estudos de Gênero e Corpo, assim como o processo de elaboração e 

escolha das fontes; no primeiro capítulo, mostramos o contexto de criação e apresentação 

do espetáculo O Grande Circo Místico, além da formação do Teatro Guaíra – local de 

produção do espetáculo – e de sua companhia de ballet; e no segundo capítulo tratamos do 

corpo na dança ao longo da História, através de uma breve discussão sobre a formação do 

ballet clássico e suas vertentes críticas e as influências dessa modalidade na relação dos 

bailarinos e bailarinas com seu corpo. Destaca-se que os resultados das análises das fontes 

orais foram distribuídos ao longo de toda a monografia, conforme o desenvolvimento das 

discussões.  

A dança, representada nessa pesquisa a partir do ballet clássico, é entendida como 

uma expressão artística capaz de manifestar valores culturais e transmitir discursos 

inscritos nos corpos e na realização de seus movimentos, podendo refletir também no 

imaginário estético da feminilidade e da masculinidade. Sendo assim, buscamos estudar o 

corpo pelo viés dos Estudos de Gênero, permitindo-nos fazer uma análise dos campos 

sociais do masculino e do feminino que se constituíam na sociedade curitibana da década 

de 1980, por meio do estudo da companhia de dança Ballet Teatro Guaíra, que teve seu 

auge, entre 1980 e 1989, com a criação e apresentação do espetáculo O Grande Circo 

Místico, obra que marcou a história do Teatro Guaíra, tornando-o referência nacional no 

campo da arte.  

Para promover uma discussão mais aprofundada da interação entre o ballet e o 

gênero no referido contexto, optou-se por adotar a fonte oral, uma vez que o trabalho com 

História Oral significa o contato direto com as construções, seleções e adaptações que a 

memória individual é capaz de produzir, ou seja, a memória de um indivíduo se apresenta 

para o historiador como um meio instável e maleável, cheio de representações e lacunas 

que suscitam questões a serem discutidas. Essas características específicas da fonte oral 

passaram a ser valorizadas no século XX, quando a história tradicional, empírica, passiva e 

meramente descritiva foi repensada por inovações metodológicas, conceituais e filosóficas, 
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por propostas de ampliação de fontes utilizáveis e a introdução de debates sobre as 

subjetividades. Essa abertura a novas possibilidades no campo acadêmico aliada a um 

contexto de diálogo com movimentos sociais, como o feminismo e o movimento negro, 

permitiu um pensar sobre a História a partir de novas categorias de análise, uma vez que se 

tornou claro o quanto a escrita da História não estava somente restrita com relação à 

escolha dos sujeitos a serem historicizados, bem como com relação às fontes, mas também 

se percebeu o quanto a História era voltada ao sujeito masculino, dando destaque aos 

“grandes homens” envolvidos na política ou na guerra, o que deixava o espaço do feminino 

ou do apolítico em segundo plano. Assim, a História era um ofício de homens, escrita para 

eles mesmos e apresentada como universal. 

Esse olhar para outros sujeitos possibilitou responder como se constituíam 

historicamente as identidades de gênero, assim como esclarecer de que forma o gênero se 

desenha nas relações humanas e como ele define comportamentos específicos e papéis 

sociais. Essa perspectiva ajudou também a observar a presença das mulheres em seus 

diversos campos culturais e políticos de atuação, juntamente com aqueles homens que não 

se enquadravam nos padrões tradicionais ou não se apresentavam nos espaços, entendidos 

pela cultura, como tipicamente masculinos. Esses sujeitos diversificados foram 

representados nessa pesquisa pelos bailarinos e bailarinas da companhia de dança.  

Considerando que a constituição do gênero e da sexualidade dos indivíduos são 

construções sócio culturais realizadas em contextos históricos, tornou-se claro que, 

especialmente nas sociedades Ocidentais, as mulheres eram educadas para pertencer a um 

universo entendido como feminino, com preocupações restritas ao lar, aos filhos e a 

família
2
. Contudo, esse conflito de gênero e as relações de poder significadas por ele estão 

presentes não só na constituição da família tradicional, mas em todos os ambientes de 

relações sociais, nos quais são elaborados discursos específicos e espaços marcados pelas 

especificidades destinadas a cada gênero, o espaço do ballet clássico, por exemplo, é 

unanimemente visto como feminino.  

Sendo assim, para elaboramos um estudo de caso baseado na perspectiva da 

História do Corpo e Estudos de Gênero, é fundamental termos em vista que o conceito de 

corpo que temos hoje e a sua importância enquanto agente e instrumento de práticas sociais 

e julgamentos diversos, fundamentados a partir da “imagem” ou estética que ele transmite, 

é decorrente da significativa mudança de relação do sujeito com o seu próprio corpo, 

iniciada no século XIX
3
 e sedimentada no XX, que significou a consagração dele como 

elemento central na vida do indivíduo moderno, tornando-o foco de análises e intervenções 

não só medicas, mas também culturais, sociais, psicológicas e artísticas. Com isso, o 

crescente interesse por essa máquina altamente adaptável que é o nosso corpo se transfere 

também para a dança, através da qual entende-se  que é possível a sua expressão máxima. 

Assim, no século XX se destaca a ideia de um corpo dançante, que transmite vibrações e 

emoções, transformando a música em movimento. Na produção histórica, as questões do 

corpo, até então pouco exploradas, tornaram-se definitivamente objeto de pesquisa com o 

filósofo Michael Foucault
4
, que apresentou as formas pelas quais as manifestações de 

poder permeiam as relações sociais através de uma rede de micropoderes, lançando um 

novo paradigma historiográfico, no qual o saber político do corpo e de suas inter-relações é 

profundamente historicizado. O filósofo trata de maneiras pedagógicas de se modificar os 
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indivíduos em função de determinados objetivos. Essa nova perspectiva de análise também 

nos permite entender como são constituídas culturalmente as identidades de gênero e como 

elas se tornam significados das relações de poder. Sendo assim, a aplicação de algumas 

categorias foucaultianas na análise do contexto da companhia de dança Ballet Teatro 

Guaíra em processo de montagem e apresentação de um espetáculo importante, foi 

fundamental para revelar as redes de tensões e interações que geraram a potencialidade 

desses corpos, expondo códigos sociais e culturais combinados com subjetividades e 

vivências próprias de seus sujeitos. Esse respaldo teórico permitiu uma análise profunda e 

qualitativa desse ambiente, extraindo dele discussões que relacionam os três elementos 

foco dessa pesquisa: corpo, estética e gênero.  

Nessa análise, o ballet foi colocado não somente como uma forma de expressão 

artística e cultural, mas como um discurso inscrito nos corpos, capaz de contribuir para a 

formação e a replicação de valores sociais e símbolos constituídos no imaginário coletivo. 

A partir dessa constatação, objetivou-se, então, analisar como o conhecimento e 

aperfeiçoamento do corpo no campo da eficiência e da estética próprias do ballet se reflete 

em poder dentro desse grupo, ou seja, como as relações de poder se desenham em um 

ambiente no qual o corpo, enquadrado em uma estética e disciplinado, torna-se objeto de 

desejo e, por consequência, um instrumento de poder.  

Nesse sentido, a História Oral contribuiu propiciando uma abordagem profunda dos 

fenômenos analisados, por meio dos significados dados pelos entrevistados, não se 

limitando a fornecer aspectos superficiais sobre o contexto de elaboração e apresentação do 

espetáculo, mas sim, captando e evidenciando os significados das ações humanas nos 

bastidores dessa companhia. As fontes principais desse trabalho foram produzidas nas 

entrevistas feitas dentro das normas metodológicas da História Oral, buscando a captação 

da subjetividade existente nos sujeitos que compõem o ambiente específico e condições 

históricas determinadas. Para isso, foi realizado um questionário aplicado a quatro 

profissionais que participaram ativamente da montagem original do espetáculo em questão, 

sendo três bailarinos e um técnico. Para selecionar os entrevistados, não foi realizada 

nenhuma exclusão pautada na idade, classe econômica ou origem social do indivíduo. O 

foco da seleção apenas objetivou acessar profissionais homens e mulheres que haviam 

estado em diferentes posições hierárquicas e de prestígio no grupo ou na produção durante 

o contexto de interesse. 

Todos os relatos foram feitos oralmente, com base em um roteiro de perguntas 

semiestruturado, e integralmente gravados e, posteriormente, transcritos, mantendo 

fielmente a expressão oral. As perguntas foram construídas com o objetivo de captar a 

construção da memória individual em relação ao cotidiano na companhia de dança e as 

diversas interações entre seus membros e a relação dos bailarinos com seus corpos. 

Para melhor interpretar os relatos coletados e obter a dimensão do que significava 

ser um bailarino profissional da companhia de dança clássica do principal teatro da cidade 

de Curitiba na década de 1980, foi importante mapear o papel que essas instituições de 

cultura desempenharam na construção da identidade local. Para isso, foi elaborado, no 

primeiro capítulo, o desenvolvimento da história cultural, política e econômica no cenário 

local, a qual propiciou a formação do teatro em questão e a organização interna da sua 

companhia de dança em moldes tradicionais. Nesse capítulo, discutiu-se de que forma o 

espetáculo O Grande Circo Místico, que, de fato, se destacou nacionalmente, colocando o 

Teatro Guaíra e sua companhia de ballet como uma das referências de montagem técnica e 

artística, foi o resultado da junção de diversos aspectos que culminam em uma atmosfera 

favorável ao destaque. 

Dentre eles estava, sobretudo, o desejo local, reforçado no século XX por ações do 

governo, de caracterizar o Paraná, representado por Curitiba, como um centro nacional de 
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modernidade e cultura. Com esse objetivo foi construído o Teatro Guaíra e criado, em 

1969, o Ballet Teatro Guaíra
5
, que se tornou uma companhia de grande representatividade 

na produção cultural no âmbito regional e nacional, assim como, a principal identidade do 

Centro Cultural Teatro Guaíra, que, por sua vez, era considerado referência na construção 

da identidade da cidade de Curitiba. Dentre um respeitável repertório de obras expressivas, 

destaca-se a produção de O Grande Circo Místico, que, realizada por Carlos Trincheiras 

adotando técnicas da dança acadêmica clássica de forma inovadora, simbolizou um período 

de prosperidade que seria constantemente reconstruído na memória dessa instituição, tendo 

o espetáculo como um instrumento de reafirmação da cultura local diante dos próprios 

paranaenses.  

Evidenciando o prestígio e representatividade que a companhia obteve no início dos 

anos de 1980, em um segundo momento foi necessário pensar de que forma esse contexto 

peculiar externo, aliado à atuação de Carlos Trincheiras, interferiram no cotidiano interno 

dessa companhia e dos profissionais que a compunham. Assim, por meio dos relatos de 

memória dos quatro entrevistados, objetivamos explicar como as representações do “ser 

bailarino” em uma companhia de ballet de destaque são produzidas pela memória dos 

indivíduos e transmitidas por seus discursos. Para isso, foi essencial destacar como nessas 

memórias se fez a construção da lembrança das ações do profissional Carlos Trincheiras, 

cuja modernidade no palco contrastava com o tradicionalismo com o qual coordenava a 

companhia, estruturada e hierarquizada por ele de acordo com os moldes tradicionais das 

grandes companhias clássicas europeias, nas quais as escalas de prestígio dos profissionais 

eram pautadas na estética e performance corporal, configuração que colocava o corpo 

como elemento de constante vigilância pelas outras pessoas e pelo próprio indivíduo que o 

contém.  

As entrevistas revelaram como essa relação hierárquica estabelecida entre os 

membros da companhia estava presente em praticamente todas as situações de convivência 

cotidiana, colocando a todo o momento o cargo do bailarino na companhia como elemento 

definidor de seus espaços físicos e simbólicos de atuação no ambiente de trabalho. 

Constatou-se também que, de modo geral, fora da companhia o bailarino era visto 

como um ser em estado de perfeição, pois o seu corpo e comportamento atendiam aos 

padrões de beleza e refinamento desconcertantes. Contudo, dentro da companhia, os 

profissionais se deparavam diariamente com a frustração da sua imperfeição. Sendo assim, 

o destaque de um padrão ideal de corpo pressupunha a degradação do que não se 

enquadrava nele, ou seja, juntamente com o processo de criação de um status elevado para 

um corpo que supostamente atendesse ao nível de excelência de simetria, estética e técnica, 

dentro da companhia, ocorria, simultaneamente, um fenômeno de desqualificação do que 

se diferenciava desse padrão. Essa mentalidade, gestada e retroalimentada pelos próprios 

bailarinos e técnicos, gerava entre eles uma constante busca, ao longo de sua carreira, pela 

superação de si mesmo através da submissão de seus corpos a rotinas incessantes de 

exercícios, aulas de ballet e ensaios, acompanhadas por uma alimentação restritiva.  

  A partir dessas descobertas, no segundo capítulo buscamos entender como foram 

construídas historicamente as preferências morfológicas e estruturais vistas como ideais na 

dança e na sociedade dos anos 1980, atingindo a vivência de homens e mulheres e se 

tornando elemento fundamental na construção estética dos modelos ideais no Ballet Teatro 

Guaíra. Para isso, foi realizado um breve panorama da trajetória da dança clássica desde 

sua criação, em meados do século XV, até a sua sistematização no século XIX e adequação 

às novas demandas de uma sociedade mais complexa e exigente. Nesse momento, 

destacou-se o Romantismo como elemento norteador da construção estética da dança 

                                                 
5
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acadêmica, que passou a refletir os sentimentos dramáticos da realidade dominada pela 

frustração pós-revolucionária e pelo vazio de sonhos e ideais. Além disso, destaca-se a 

adoção das sapatilhas de ponta, que, juntamente com o tutu romântico
6
, compunham o 

figurino da moça frágil, ingênua e imaculada, representada por figuras pálidas, magras e 

longilíneas. Nessa vinculação, a mulher bailarina, em detrimento dos bailarinos, torna-se 

fundamental nos enredos, personificando em seu corpo os ideais culturais de “isolamento, 

castidade e domesticação sexual”
7
. 

Em um segundo momento, discutimos como no início do século XX, muitos 

elementos do ballet clássico passam a ser questionados por movimentos de reformulação 

do conceito de dança. Entretanto, mesmo com as várias vertentes críticas, ainda ocorreram 

muitas permanências, como as percebidas na companhia de dança do Teatro Guaíra. Entre 

elas se destacam o culto ao corpo hábil, belo e eficiente e as estruturas tradicionais de 

gênero.  

Além disso, na sociedade curitibana desse contexto, na qual a criação das meninas 

era  direcionada ao objetivo de formar boas esposas, a despeito dos movimentos sociais 

que propunham um repensar sobre o papel da mulher na sociedade brasileira, o ballet se  

mantem como um dos elementos de refinamento feminino. Dessa forma, muitas meninas 

se mantinham na dança somente até encontrar um marido e iniciar uma família dentro dos 

moldes tradicionais burgueses. Nessa perspectiva, a dança é considerada uma atividade 

feminina, e, como tal, é desqualificada, tanto como uma função profissional, quanto como 

entretenimento em relação às ocupações e ao lazer masculino. Em outras palavras, o 

homem, para corresponder ao que se espera dele, deveria se dedicar a atividades aceitas 

como tipicamente masculinas, como futebol ou modalidades de luta, assim, o bailarino 

homem não se enquadra nessa formulação dicotômica de masculino e feminino que a 

sociedade espera. Dessa forma, o bailarino era visto na conjuntura social curitibana dos 

anos 1980 como um homem que não se encaixava no padrão de comportamento que 

correspondiam à “masculinidade”. Assim, considerando que corpo e gênero não são 

necessariamente compatíveis, o bailarino homem se estabelece como um ideal estético de 

corpo masculino, mas não um ícone de masculinidade. A bailarina, ao contrário, fora da 

companhia é vista como um ser em estado de perfeição, ela tem um prestígio elevado, pois 

o seu corpo e comportamento atendem aos padrões de beleza e refinamento esperados de 

uma mulher. Contudo, dentro da companhia, ela se depara diariamente com a frustração da 

sua imperfeição frente a um ideal inatingível. Essas relações que ocorrem entre as 

mulheres nos bastidores da companhia, direcionadas pela busca por um estereótipo ideal de 

normas corporais específicas da feminilidade revelam que existe uma imposição de 

adequação em uma escala de gênero, cujo último patamar é o da primeira bailarina, sendo 

que, quem se aproxima mais desse ideal da primeira bailarina clássica é vista por si mesmo 

e pelos outros membros do grupo como um destaque de feminilidade.  

Como elemento conclusivo dessa pesquisa, destacou-se que os sujeitos não são 

apenas receptores passivos das doutrinas e valores que incidem em sua corporeidade, mas 

são construtores desses elementos, assim como, escolhem fazer parte desse meio da dança 

e submeter seus corpos a essas experiências que trazem compensações únicas. Assim, esse 

ambiente normatizador de uma companhia parece ser, ironicamente, um meio pelo qual o 

artista atinge a liberdade de expressão subjetiva e a satisfação pessoal, experimentando 

uma liberdade de sentir e existir sem pudores de seu corpo, pois está sendo colocado em 

um espaço de performatividade, no qual a arte se sobrepõe a determinados códigos sociais.

                                                 
6
 SOUZA. José Fenando Rodrigues de. As Origens da Modern Dance: uma análise sociológica. 1 ed. São 

Paulo: Annablume. 2009. 
7
 BAHLS, Aparecida Vaz da Silva. A busca de valores indenitários: a memória histórica paranaense. 2007. 

200 p. Tese (Doutorado em História) – UFPR, Curitiba. 
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A VALORIZAÇÃO DA FIGURA FEMININA NAS OBRAS DE CRISTINA DE 

PIZÁN E BALDASSARE CASTIGLIONE (1403-1528) 

 

Aluna: Patrícia Govaski 

Orientadora: Prof. Dra. Ana Paula Vosne Martins 

Palavras-chave: feminilidade, modulação comportamental, humanismo   

 

Os tratados humanistas voltados à educação ou modulação comportamental 

refletem mudanças de grandes proporções nas relações de sociabilidade que se 

estabeleceram nas antigas cortes europeias na transição do Medievo para a Modernidade. 

Frutos de um contexto caracterizado por um afrouxamento da rígida hierarquia social 

medieval e estabilização de uma nova ordem, mediante um processo de transição da 

influência da antiga nobreza para uma aristocracia proveniente de outros estratos sociais, 

estes textos expressam a necessidade dos seus integrantes em criar padrões de conduta 

tendo o objetivo de nortear as relações interpessoais que estabeleciam não apenas entre 

seus pares, como também com os outros grupos sociais.  

Pautadas em uma tradição de escrita clássica e medieval, os tratados de modulação 

comportamental visavam o controle e a perfeição para uma sociedade caracterizada por 

uma ininterrupta circulação de grupos e indivíduos numa ordem social mais aberta. Assim, 

o gestual, o vestuário, as expressões faciais e o comportamento externo de que tratam estes 

textos nada mais são do que a manifestação da necessidade de diferenciação das elites com 

pretensões em relação à educação e às maneiras de ser de seus membros. 

Como resultado deste processo de constante intensificação das relações 

interpessoais, as cortes principescas tornam-se então os espaços ideais para a expressão das 

novas formas de sociabilidade. No interior destes locais, inúmeros príncipes e governantes 

procuraram reunir em torno de si indivíduos que expressassem em suas atitudes certa 

notoriedade e perfeição, bem como o autocontrole. Estes sujeitos costumavam se 

caracterizar por suas nobres famílias ou por serviços prestados aos príncipes. Como nobres, 

era conveniente àqueles indivíduos demonstrar certas aptidões, como saber manejar armas, 

dançar, ser versado nas artes literárias e, sobretudo, ser bastante distinto e educado. Esses 

homens deveriam saber conviver em sociedade, nem que para isso fosse necessário 

mascarar suas falhas ou imperfeições, de modo a agradar seus pares e, em especial, ao 

príncipe, a principal fonte de honrarias para os cortesãos. Em resumo, se tornou cada vez 

mais conveniente saber se portar como alguém extremamente refinado na aparência e nos 

costumes, ou, nas palavras de Jacob Burckhardt, o cortesão deveria se configurar enquanto 

um ser social perfeito.
1
 

Assim, seja em festas ou reuniões nas cortes principescas, o simples fato de integrar 

um determinado círculo social começou a exigir uma série de conhecimentos e habilidades. 

Questões relacionadas ao comportamento em sociedade assumiram tamanha importância e 

visibilidade entre os séculos XV e XVI que mesmo pessoas de extraordinário talento e 

renome não desdenharam em tratar deste assunto.
2
 Nesse contexto, as publicações voltadas 

para a modulação dos comportamentos passaram a ser impressas, a fim de atender a um 

público seleto que cada vez mais desejava educar-se. Dentre os escritos de maior 

notoriedade que se preocuparam em definir um ideal de perfeição comportamental para as 

cortes pode-se certamente citar O Cortesão.
3
  

Idealizado por Baldassare Castiglione, O Cortesão tem por objetivo construir um 

modelo exemplar de indivíduo perfeito, pautado no controle social das emoções e em uma 

                                                 
1
 BURCKHARDT, Jacob. A cultura do Renascimento na Itália. São Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 283. 

2
 ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Zahar, 1993, p. 85. 

3
 CASTIGLIONE, Baldassare. O Cortesão. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
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maneira de se portar extremamente polida e gentil. Pensador do humanismo italiano, 

Castiglione nasceu em Casático, localidade próxima à cidade de Mântua, no ano de 1478. 

Filho de um pequeno proprietário rural, cedo foi enviado à corte de Lodovico Sforza, em 

Milão, com intuito de aperfeiçoar seus estudos humanistas. Durante muito tempo 

Castiglione prestou serviço em diversas cortes e tornou-se clérigo ao final de sua vida. 

Segundo alguns biógrafos, O Cortesão foi uma obra idealizada a partir das experiências 

vivenciadas por seu autor nas cortes principescas, especialmente em Urbino, e por sua 

convivência entre os mais notáveis círculos intelectuais do Humanismo. Com sua primeira 

edição publicada em 1528, essa obra tornou-se modelo para os demais tratados que se 

preocuparam em delinear um ideal voltado à modulação dos comportamentos em 

diferentes épocas. 

 O processo de idealização d’O Cortesão foi iniciado no ano de 1508, tendo sua 

primeira versão concluída em 1516. Até a data de sua redação final e publicação, o livro 

passou por diversas transformações, assim como o próprio Castiglione. Segundo Peter 

Burke, as revisões feitas a partir de 1520 fizeram com que o texto se tornasse mais sério, 

mediante remoção de algumas passagens jocosas e adição de um quarto capítulo destinado, 

francamente inspirado no neoplatonismo e na concepção do amor espiritual, bem como dos 

principais deveres do perfeito cortesão em servir a um príncipe.
4
 Escrito em forma 

dialógica, O Cortesão foi dividido em quatro partes principais, onde seus personagens 

procuram expressar a mais perfeita forma de cortesania. No Primeiro Livro são tratados 

assuntos referentes à origem e formação do cortesão perfeito, isto é, define-se qual deveria 

ser sua a origem social e o que este indivíduo deveria saber fazer, desde as habilidades 

ligadas às armas, até um determinado tipo de formação intelectual, com ênfase no 

conhecimento das letras, da retórica, da música e das artes figurativas. O Segundo Livro 

trata da arte da convivência, da conversação e das liberdades que eram ou não permitidas 

no espaço da corte e aos indivíduos que desejam ser chamados de perfeitos cortesãos. O 

Terceiro Livro se propõe a sintetizar o que foi dito anteriormente em relação ao perfeito 

cortesão e aplicá-lo à dama palaciana. Por fim, o Quarto Livro trata das relações entre o 

cortesão e o príncipe a quem serve, de maneira digna e inteligente, sem servilismo, 

concluindo com um belo elogio à forma mais elevada de amor: o amor espiritual inspirado 

n'Os Assolani, de Pietro Bembo, importante poeta neoplatônico e humanista toscano da 

primeira metade do século XVI. 

Desta forma, torna-se perceptível que O Cortesão possui uma singularidade 

enquanto um texto pensado para os espaços de sociabilidades marcadamente masculinos 

que constituíam as antigas cortes principescas do século XVI: trata-se do capítulo voltado 

para o comportamento da dama palaciana, vista por Castiglione como um indivíduo dotado 

de inteligência e grandeza similares aos do perfeito cortesão e não apenas como uma 

mulher que deveria ser dotada de extraordinária beleza e de virtudes morais. A obra de 

Castiglione, entretanto, não foi a primeira a apresentar este tipo de singularidade. Desde o 

trabalho de resgate da memória da atuação das mulheres levado a cabo no contexto do 

feminismo da segunda onda e de seu impacto sobre a historiografia, veio ao conhecimento 

uma vasta documentação que expressa à preocupação com a educação e o comportamento 

feminino nos contextos tardo-medievais e renascentistas. No que diz respeito aos séculos 

XV e XVI, estas pesquisas demonstraram a existência de uma literatura destinada a 

enaltecer a figura e as capacidades intelectuais femininas em oposição ao o pensamento 

misógino.5  
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 BURKE, Peter. Fortunas d’O Cortesão. São Paulo: UNESP, 1997, p. 48. 

5
 DUBY, Georges; PERROT, Michelle (Org.). História das mulheres no Ocidente: Volume II: Idade 

Media. Porto: Edições Afrontamento, 1990. 
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 Cristina de Pizán foi uma autora que tratou da questão da educação e do valor das 

mulheres entre os séculos XV e XVI. Tendo nascido na cidade de Veneza no ano de 1365, 

ela se mudou para a França ainda muito jovem. Seu pai, Tomaz de Pizán, professor da 

Universidade de Bolonha e, posteriormente, médico da corte do rei Carlos V, sempre 

incentivou os estudos da filha, propiciando a ela uma privilegiada educação humanista. 

Embora tenha contado com a orientação paterna e posteriormente se casado, Cristina de 

Pizán se vê completamente desamparada no ano de 1386. Com o falecimento do pai e 

também de seu marido, sua situação social se altera consideravelmente, tendo que prover 

sua família.   

O conhecimento que adquiriu propiciou as condições para prover seu sustento. 

Cristina de Pizán começou a escrever sob o patrocínio de pessoas influentes da corte 

francesa. Escritora prolífica, em pouco tempo produziu uma obra literária com 

aproximadamente quinze livros, entre os quais estão poemas, tratados de educação, 

tratados morais e também escritos políticos. É importante destacar que sua obra é marcada 

pela constante presença da reflexão sobre a vida e as capacidades morais e intelectuais das 

mulheres, apresentando de forma audaciosa e bem sustentada em fontes clássicas e cristãs 

a ideia de que as diferenças entre homens e mulheres são de origem social e não de ordem 

natural.
6
 

Entre os tratados da autora que se destinam à educação e valorização das mulheres 

está O Livro das Tres Vertudes: a Insinança das Damas.
7
 Na história da literatura 

europeia, esta obra é considerada por muitos especialistas como a primeira obra sobre 

educação feminina escrita por uma mulher. É um texto que pertence ao gênero didático-

moralista e que visa especificamente educar mulheres de todos os estamentos da sociedade 

tardo-medieval.
8
 O Livro das Tres Vertudes: a Insinança das Damas é escrito como 

uma longa carta na qual as três virtudes – Razão (ou Inteligência), Retidão e Justiça se 

dirigem às mulheres por intermédio de Cristina de Pizán, com o objetivo de ensinar como 

elas deveriam se comportar e serem educadas. A obra está dividida em três partes 

principais, denominadas como livros, e cada uma destas se dedica a ensinar mulheres de 

diferentes estamentos da sociedade tardo-medieval. No decorrer dos 40 capítulos que 

compõem estes três livros, Pizán procura não apenas definir preceitos gerais comuns ao 

gênero feminino de sua época – como, por exemplo, dar orientações relacionadas a 

questões cotidianas interligadas ao vestuário mais adequado para cada idade e estamento 

social, relatar com que prudência as senhoras deveriam cuidar do seu agir, conselhos sobre 

a economia doméstica ou gestão da propriedade na ausência do marido, ou para a educação 

dos filhos e cuidado de jovens que estavam sob o governo das donzelas ou senhoras - mas 

principalmente elevar as capacidades intelectuais femininas no interior destas obrigações 

totalmente cotidianas.  

A inteligência é na realidade a nova qualidade que a autora introduz no perfil 

feminino. Seria esta a nova habilidade que deveria comandar a atuação das mulheres em 

sua vida moral e cotidiana. Desta forma, defendemos que O Livro das Tres Vertudes: a 

Insinança das Damas, ao tentar traçar um novo perfil para a vida moral e intelectual das 

mulheres do final da Idade Média, abriu caminho para uma nova perspectiva em relação à 

                                                 
6
 LEITE, Lucimara. Christine de Pizan: uma resistência na aprendizagem da moral de resignação. Tese 

em Literatura Francesa: USP, 2008, p. 13. 
7
 Assim como os responsáveis pela edição consultada, optamos por manter a grafia original em português 

medieval para fazer referência à obra: PIZAN, Christine de. O Livro das Tres Vertudes: a Insinança das 

Damas. Edição Crítica de Maria de Lourdes Crispim. Lisboa: Editoral Caminho, 2002. 
8
 CRISPIM, Maria de Lourdes. Introdução. In: PIZAN, Christine de. O Livro das Tres Vertudes: a 

Insinança das Damas. Lisboa: Editoral Caminho, 2002, p. 15. 
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figura feminina, partindo da valorização das mulheres pela educação e ação racional, algo 

muito valorizado pela cultura humanista.  

Utilizando o gênero enquanto uma categoria de análise histórica,
9
 este trabalho teve 

por objetivo abordar um ideal de perfeição destinado às damas no alvorecer da 

modernidade, partindo da análise de uma tradição de escrita enaltecedora da feminilidade 

da qual fazem parte autores como Cristina de Pizán e Baldassare Castiglione. Para tal 

finalidade, optamos por dividir o trabalho em três capítulos. O primeiro, intitulado A 

modulação comportamental e educação feminina entre os séculos XV e XVI, aborda 

algumas das principais características dos manuais de modulação comportamental, 

publicados até meados do século XVI, dando ênfase especial à forma pela qual a 

construção de um ideal de perfeição passou a se configurar como elemento de grande 

preocupação no que se refere ao comportamento social de homens e mulheres nas cortes 

europeias. Neste capítulo também procuramos delinear algumas das características 

vinculadas à educação feminina observada no contexto em questão.  No segundo capítulo, 

nominado Cristina de Pizán, buscamos tratar da vida e da obra desta autora, destacando em 

especial O Livro das Tres Vertudes: a Insinança das Damas e sua inovadora proposta 

destinada ao ensino das mulheres. O terceiro capítulo, intitulado Baldassare Castiglione, 

tem por objetivo abordar alguns aspectos da vida e do pensamento deste autor, assim como 

investigar de que maneira Castiglione delineou em sua mais importante obra as 

características necessárias para a perfeita dama palaciana. 

Assim, utilizando como fontes principais o terceiro livro de O Cortesão e O Livro 

das Tres Vertudes: a Insinança das Damas,
 
obras notáveis no que diz respeito a uma 

tomada de consciência da situação feminina em oposição à tradicional imagem da mulher 

enquanto um ser inferior e desprovido de inteligência, o objetivo de nossa pesquisa de 

monografia de bacharelado foi demonstrar a interlocução existente entre o pensamento 

humanista e a obra de Baldassare Castiglione, não como inauguração de um gênero de 

escrita que evidenciava e elogiava as capacidades e valores femininos, mas com 

pertencente a uma tradição de escrita enaltecedora da feminilidade que o precede, da qual 

faz parte Cristina de Pizán. Buscando entender a singularidade da obra e pensamento de 

Castiglione em um contexto mais amplo, procuramos investigar de que forma estes dois 

tratados abordam e revelam a figura feminina e suas capacidades intelectuais e morais num 

contexto ainda marcado pela suspeita e por uma visão bastante depreciativa em relação às 

mulheres, tanto do ponto de vista teológico e clerical, quanto do ponto de vista laico. 
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 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Disponível em: 
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EGITO NA ENCRUZILHADA DA SECULARIZAÇÃO: DESDE GAMAL ABD AL-

NASSER ATÉ A PRIMAVERA ÁRABE. 

UM OLHAR LOCAL. 
 

Aluna: Bárbara Caramuru Teles 

Orientador: Profª Dr José Roberto Braga Portella 

Palavras-chave: Governo Nasserista - Organizações Muçulmanas - Primavera Árabe 

 

 Este trabalho pretende discutir à luz da percepção da Sociedade Muçulmana de 

Curitiba os processos de efervescência social vividos no Egito no período recente, 

conhecido como Primavera Árabe, em que a Irmandade Muçulmana ascende ao poder 

através da eleição de Mohammed Mursi. Para tal trabalhará sob duas perspectivas: a 

primeira, de caráter sincrônico, trata-se de uma etnografia da comunidade muçulmana 

curitibana. Foi realizado, portanto, o levantamento dos enfoques e percepções desta 

comunidade em torno dos eventos supracitados. A segunda perspectiva, análise diacrônica, 

feita a partir de um levantamento bibliográfico específico, discute estes processos 

introduzindo o período que vai desde a instauração do governo nacionalista de Gamal Abd 

al-Nasser na década de 1950, até as revoltas da Praça da Libertação Saha al-Tahrir. 

Procurando entender estes dois eventos como parte de um mesmo processo de 

secularização da Irmandade muçulmana, busquei analisar eventos que são endossados ou 

rejeitados pela comunidade curitibana. O objetivo é discutir as nuances deste processo 

considerando-o como elemento norteador as possíveis diferenças entre as visões desta 

comunidade e a construção do discurso da “Irmandade Muçulmana” no Egito. 

 Utilizei como fontes históricas os relatos que recebi em meu período de pesquisa de 

campo e entrevistas realizadas com membros da Sociedade Muçulmana de Curitiba em 

uma abordagem inter-relacional entre o discurso acadêmico e o discurso produzido por um 

grupo de muçulmanos, em busca de uma melhor compreensão dos processos sociais e 

relações culturais a partir de categorias nativas. A análise empírica desta cultura e do 

discurso direto produzido pelo agente integrante deste meio possibilita um enriquecimento 

no debate acadêmico e no entendimento desse específico meio e tecido social. 

 Nessa pesquisa me baseei no método etnográfico, desta forma utilizei de fontes 

orais, buscando interagir nos espaços e redes em que a Sociedade Muçulmana está atuando 

através da observação participante. Portanto, busquei um modelo de trabalho de campo que 

possibilitasse trocas e relações de reciprocidade, e não objetivar os fatos observados e 

coletá-los para análise em laboratório.
1
 

 Acerca da análise diácrônica, foi feito o levantamento da bibliografia pertinente ao 

tema e a um aprofundamento a respeito do Islã, o paradoxo central do desenvolvimento 

religioso
2
 e suas formas de organização social e política, sejam elas a Irmandade 

Muçulmana Egípcia ou a Sociedade Mulçumana de Curitiba.  Fundamentada no marco 

teórico de Geertz (Observando o Islã), com embasamento nas discusões elaboradas por 

Albert Hourani, Richard Mitchell e Karen Armstrong. A contextualização dos fatos 

históricos que vão da ascensão de Gamal abd al-Nasser à ascensão de Hosni Mubarak, no 

Egito, por meio da Primavera Árabe e ainda as reflexões acerca da cultura, nacionalismo, 

secularização e modernidade árabe foram elaboradas a partir da leitura de Leonardo 

Schiocchet, Marcel Mauss, Anthony Smith, Oliver Roy,  Frantz Fanon, Edward Said, Eric 

Hobsbawm, e novamente Albert Hourani. 

                                                 
1
 Desenvolvi trabalho de campo a luz da teoria da Antropologia social em contraposição a corrente da 

antropologia clássica do século XIX. 
2
 GEERTZ, C. Observando O Islã. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 2004 
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 O primeiro capítulo, intitulado O Islã: religião, história e fronteiras traz, à luz de 

Geertz, uma breve análise sobre a atuação das formas religiosas no meio social e os 

paradoxos do seu desenvolvimento. O trabalho com a religião, segundo Geertz, objetiva 

determinar de que maneira as idéias e instituições sustentam, deixam de sustentar, ou até 

mesmo inibem a fé religiosa e afirmam adesão a alguma concepção supratemporal da 

realidade. Distinguindo, por sua vez, a atitude religiosa frente a experiência e aos aparatos 

sociais que no tempo e espaço tem sido identificados como apoio a esta atitude. Qualquer 

que seja a fé de um homem, é sustentada por formas simbólicas e arranjos sociais, 

incorpora imagens e metáforas que seus seguidores utilizam pra caracterizar o real
3
.  

 Temos, todavia, caracterizada a agência da religião na realidade. A religião se 

desenvolve a partir das práticas reais dos sujeitos e figura como uma ponte entre a fé e a 

prática, necessitando de instituições que estabeleçam metáforas como estas aos disposição 

dos fiéis. A fé, na concepção de Geertz é uma força tanto particularizante quanto 

generalizante. Ela possui a capacidade de incoporar as diversas experiências individuais e 

as sustenta. Porém, em seu sucesso ela acaba por correr o risco de distorcer as visões 

pessoais ou mesmo enriquecê-las. De uma forma ou de outra, a tradição prospera. Mas 

quando falha ela pode vir a se cristalizar, idealizar ou simplesmente desaparecer, passa a 

existir fossilizada. Quanto mais uma religião avança, mas precária ela se torna. Isso gera 

suas crises
4
.  

 Estas crises religiosas, como veremos no capítulo seguinte, irão se complexificar, a 

exemplo da relação do governante Gamal Abd al-Nasser com a Irmandade Muçulmana no 

Egito. A interpretação da religião islâmica dada tanto por Nasser no Pan-arabismo quanto 

pela Irmandade Muçulmana, e dentro desta por suas diversas vertentes, será a chave desta 

discussão. Neste trabalho não pretendo discutir as diversas formas religiosas vigentes no 

Islã, mas como estas se relacionam com o meio social e político.  

 A narrativa do Islã enquanto forma religiosa é problematizada. Ao longo deste 

capítulo inical busquei expor o mito de criação desta fé e a biografia de seu fundador, 

Muhammad ibn Abdallah, o profeta Maomé. Tendo como premissa os conceitos de 

Benedict Andersen sobre as comunidades imaginadas e o de tradições inventadas de 

Terence Ranger e Eric Hobsbawm, analiso estas contruções narrativas.  Hourani propõe 

que, independente da veracidade desta narrativa, ela segue permanente no que diz respeito 

a crença, identidade e relações de subjetividade dos que praticam e aceitam esta fé, o Islã.
5
 

         Após a morte do profeta Muhammad, uma crise de sucessão é iniciada. Um Khalifah, 

deveria ser indicado para continuar o legado. Os quatro primeiros Khalifah ficaram 

conhecidos como os rashidun. Foi no governo destes que o Islã inicia sua grande expansão. 

Sendo consolidada nas dinastias seguintes: dos Omiadas e posteriormente dos Abácida. 

Embora o Califado tenha desmoronado, segundo Hourani, a unidade social e cultural 

construída pelo Islã se manteve. Da Indonésia ao Norte da África grande parte do mundo 

tornou-se muçulmano.  

 Pautada no estudo de Richard Mitchell na obra Muslim Brothers, fecho este 

capítulo com a análise da ideologia fundadora da Irmandade Muçulmana e da atuação do 

fundador Hasan al-Banna, que defendeu sua "missão na vida" como "um conselheiro e um 

professor ". Desta forma iniciou o processo de pregação do Islã que se consolidou com a 

fundação de uma Sociedade dos Irmãos Muçulmanos em 1928. Ao longo de seu processo 

de crescimento ela incorporou diversas áreas da sociedade. Contradizendo os intelectuais 

                                                 
3
 GEERTZ, C. Observando O Islã. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 2004  p. 16 

4
 Idem 

5
 Desta forma tracei a apresentação do Islã e da vida do profeta segundo o Corao sob as análises de Albert 

Hourani, Karen Armstrong,  e Clifford Geertz. Visto que este tema é fundamental para esta pesquisa, que 

se propõe a entender as relações entre uma organização política islâmica e o processo secular e político. 
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da época, a Irmandade Muçulmana enquanto grupo religioso emergiu como uma 

alternativa em meio ao processo de secularização e modernização do Egito. Uma sociedade 

que inicialmente tinha o caráter de propagação do Islã e de reforma social, se viu imersa 

em questões políticas na medida em que tornou-se um forte movimento social. A 

Irmandade Muçulmana, segundo Mitchell, possui diferentes vertentes de acordo com as 

especificidades de cada país. Cada braço da Irmandade se distingue pelas questões locais. 

Em alguns lugares ela tomou forma de partido político, como no caso do Egito atual, em 

outros simplesmente como movimento social. Entretanto, sua característica comum é a 

reforma da sociedade pautada na devoção religiosa e valores islâmicos. 

 No segundo capítulo, intitulado De Gamal abd al-Nasser à Primavera Árabe, 

primeiramente busquei me apropriar de dois contextos históricos. O primeiro no Egito com 

recorte cronológico: 1950 até 2011. Neste exercício, priorizo a análise do governo 

Nasserista. Apenas perpasso o breve governo de Annuar Sadat e dou um salto cronológico 

para o fim do governo de Hosni Mubarak no ano de 2011 e a crise política intitulada pela 

mídia global por Primavera Árabe. O segundo contexto é o da formação da Sociedade 

Muçulmana de Curitiba e desta organização no momento das insurreições no mundo árabe, 

especificamente o ano de 2011. 

 O Egito foi o primeiro pais a declarar sua independência, em 1922. Porém a 

independência do sistema de protetorado só ocorreu em 1954. Após a experiência colonial, 

iniciou-se um processo revolucionário que depôs o Rei Faruq dando origem ao governo de 

Gamal Abd al-Nasser na década de 1950. Segundo Hourani, a linguagem do Islã era a 

linguagem natural utilizada pelos líderes em apelos às massas, em geral defendendo uma 

visão reformista do Islã, que não se opunha, mas antes endosava, os tipos de secularização 

e a mudança modernizante que estavam introduzindo.  Os pilares da ideologia de governo 

Nasserista se consolidavam em três vertentes ideológicas: o nacionalismo, o Pan-Arabismo 

ou seja a unidade árabe e por fim a linguagem do Islã
6
. Desta forma a ascensão do Islã 

como força política depende desta modernidade, que garante uma complexa relação entre o 

político, o social e o religioso. O Islã atua por meio não só da religião e da prática 

religiosa, mas da libertação política
7
. 

 Com a revolução nasserista, a sociedade já pautada num caráter social e politico 

crítico questiona a forma de utilização e interpretação que o movimento nasserista fazia do 

Islã. A partir do período em que Nasser estipulou um regime intitulado União Socialista 

Árabe, a Irmandade o acusou de usar a linguagem do Islã para encobrir uma política 

basicamente secular.
8
 Alguns membros da organização envolveram-se em conspirações 

contra o Governo. A repressão à Irmandade tornara-se maior, vista como uma ameaça ao 

regime político. Desta forma, a década de 60 foi marcada por perseguição a líderes 

religiosos e as suas práticas e discursos, período caracterizado como parte de um processo 

de laicização forçada. Com o advento da modernidade e a aproximação de alguns 

governos, tal como o de Nasser, com o secularismo e a laicidade do Estado, a Irmandade 

Muçulmana caiu na marginalidade, não apenas no Egito, mas em todos os países árabes 

onde houve ascensão de regimes militaristas e secularistas. Desta forma, não é espantoso 

que em certos casos uma nova onda de revoltas populares busque identificação nas 

políticas da Irmandade, visto que o Islã é tido como componente cultural do Oriente 

Médio. Este evento novamente traz à tona sujeitos históricos na busca pela autonomia que 

lhes fora retirada por imposição de colonizadores e governos autoritários. 

                                                 
6
 HOURANI, Albert. Uma história dos povos árabes. São Paulo: Companhia das letras. 2006 p.530 

7
 SCHIOCCHET, Leonardo. Admirável Mundo Novo: O Extremo Oriente Médio, Admirável Mundo 

Novo: A Construção do Oriente Médio e a Primavera  Arabe, 2011. Pp. 71-2 
8
HOURANI, Albert. Uma história dos povos árabes. São Paulo: Companhia das letras.2006 p. 532 
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 O evento denominado Primavera Árabe, segundo Schiocchet
9
, trata-se de um 

momento de revolta, de caráter popular, que deve ser entendido enquanto uma 

continuidade histórica. Está ligado ao processo de dominação que o Oriente Médio sofreu, 

incluindo o Norte da África - que segundo ele é composto por uma maioria árabe e que 

possui processos históricos e sociais semelhantes aos dos povos árabes, além de um 

pertencimento social e cultural. Especificamente no Egito, o dia 25 de janeiro de 2011 é 

datado como o marco inicial dos protestos que levaram a queda de Hosni Mubarak em 11 

de fevereiro. Este evento se desencadeia por um conjunto de fatores, dentre eles o 

autoritarismo do governo, corrupção (ainda que em nível não exorbitante), aumento do 

índice de desemprego da população em idade de 20 a 30 anos (embora os gráficos de 

desenvolvimento econômico apontassem para uma ascensão) e ainda propostas de uma 

reforma constitucional que estabelecesse eleições por vias diretas, contra a sucessão por 

hereditariedade e a favor de uma limitação do tempo de mandato político, com 

possibilidade de reeleição para um mandato de seis anos.
10

  No dia 24 de junho do ano de 

2012, realizaram-se as eleições presidenciais, que culminaram na eleição de Mohammed 

Mursi, membro do movimento Irmãos Muçulmanos, o partido opositor a Mubarak.  

 A comunidade islâmica de Curitiba, que, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Estudos Islâmicos, é uma das mais antigas do sul do Brasil, se formando a partir da 

chegada de libaneses no ano de 1890. Diferente de seus predecessores, na década de 1950 

grande parte das famílias libanesas que chegaram à cidade não abandonou o islamismo. 

Nesse período foi criada a Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, em 18 de Julho 

de 1957. Em 1962 é fundada a Escola Islâmica do Paraná, hoje com o nome de Escola 

Libanesa. A Mesquita Imam Ali Abu Talib, ou Mesquita de Curitiba, como é mais 

conhecida, localizada no bairro São Francisco, foi inaugurada no ano de 1972. A 

comunidade, que hoje é constituída por aproximadamente mil pessoas (incluindo a região 

metropolitana), é conhecida por ser de maioria xiita, entretanto seu primeiro sheik foi o 

egípcio Muhammad Hassan Iddin, que era sunita. Atualmente o sheik é o xiita Mohamad 

Sadek Ebrahimi
11

. 

 No terceiro e último capítulo, Análise Antropológica do fato histórico, busquei 

relacionar as duas propostas. Neste capítulo realizei a análise das entrevistas que me foram 

concedidas e a minha participação nesta sociedade ao longo de dois anos. Oscilando entre 

períodos de maior participação e outros de distânciamento, por questões acadêmicas, meu 

envolvimento com essa comunidade teve início em 2011. Na prática metodológica da 

entrevista semi-estruturada o meu recorte de entrevistados/interlocutores se deu por dois 

fatores: político e religioso. A escolha de dois destes interlocutores foi fundamental por 

estes quesitos, sendo o primeiro uma líderança religiosa, o Sheikh, e o segundo - que 

embora permeie o campo do religioso de maneira significativa - uma liderança política, 

Gamal Oumari. 

 Inicialmente, para efeito de seleção, foram utilizadas duas premissas: 1) a 

ascendência dos interlocutores, 2) Se eram partidários de alguma organização política, seja 

ela no Brasil, ou externamente. Posteriormente através de entrevista indaguei sobre as 

seguintes questões: 1) Governo Nasserista, 2) Irmandade Muçulmana, 3) Primavera árabe.  

Elaborei as questões em tom de provocação, deixando livre o diálogo. Usando a 

                                                 
9
 SCHIOCCHET, Leonardo. Admirável Mundo Novo: O Extremo Oriente Médio, Admirável Mundo 

Novo: A Construção do oriente Médio e a Primavera  Arabe, 2011. 
10

 KOROTAYEV Andrey, Egyptian revolution: a Demographic Structural Analysis, Revista Entelequia, 

sección Mundo contemporáneo. Primavera 2011. KHALIDI, Rashid, Las revoluciones tunecina y 

egipcia, Revista Vanguardia Dossier nº 39, Abril-Junio 2011. FERGANY, Nader. La “primavera de la 

reforma árabe” aún debe florecer, Med2006, editores IEMed. Apud NAVARRETE, J. Uma flor no deserto: 

a primavera árabe no egito (2011-2012) in: Revista Vernáculo n. 30 Segundo sem/2012. Pp 11- 40 
11

 De acordo com informações do sítio eletrônico http://www.ibeipr.com.br/, acessado em 31/10/2014. 



Banca IV – Quarta-feira, 03 de dezembro de 2014 – Das 14h00 às 16h00 – Sala 612 
 

 
64 

metodologia antropológica, fiz a comparação entre os resultados  das entrevistas 

realizadas. 

 Seguindo a proposta de Favret-Saada  de deixar afetar-se
12

 pelo campo,  procurei 

inserção e participação, deixando de lado a mera observação. A partir da inserção pude 

perceber elementos como a divisão entre xiitas e sunitas na prática religiosa e cotidiana, 

embora a Mesquita de Curitiba excepcionalmente reúna as duas vertentes. Tentei integrar-

me nos rituais nativos, embora tenham ocorridos dois tipos de recepção. Denominei de 

esclarecidos as lideranças políticas e religiosas, neste contexto, o Sheikh e Gamal Oumari. 

Ambos entendem a perspectiva do Islã como universal, ou seja, qualquer um é passivel de 

conversão, inclusive eu. Minha inserção enquanto pesquisadora, laica, e representante de 

um centro de estudos foi bem recebida em virtude da repercurssão proposta pela pesquisa: 

dar voz a quem até então seriam os outros. A segunda perspectiva foi daqueles que nomeei 

corpo religioso, ou seja, a base, que em oposição aos esclarecidos visualizavam na minha 

presença uma figura feminina, desnudada (sem o hijab, o véu), agnóstica, mãe solteira. 

Portanto, uma personagem ocidentalizada, não itegrante do meio social árabe-muçulmano. 

 Através da participação, pude visualizar de que forma os muçulmanos entendem a 

religião e governos supostamente teocráticos como parte constitutiva da sociedade. Por 

diversas vezes presenciei exaltações a teocracia, principalmente a República Islãmica do 

Irã. Entretanto, existem posturas mais relativizadas de alguns interlocutores, tal como 

Gamal Oumari - uma das lideranças políticas mais relevantes na Sociedade Muçulmana de 

Curitiba  

 Concluindo, uma das possibilidades deste trabalho foi a percepção de que a 

ascensão da Irmandade Muçulmana ao poder vem contestar posicionamentos intelectuais 

recentes e cabe-nos refletir sobre o fato de uma ruptura de regime resgatar antigas tradições 

e desta forma enraizar-se no mais conhecido componente cultural do Oriente médio, o Islã. 

Ou ainda, segundo Mitchell, o entendimento desta Irmandade como uma organização nada 

tradicional, na medida em que ela se entende e se localiza no mundo secular, de influência 

ocidental, e é propositora do "novo". Este movimento é claramente uma forte oposição a 

ordem social e politica existente.  

 
"O paradoxo central do desenvolvimento religioso é que, por causa do âmbito 

cada vez mais amplo da experiência espiritual com que a religião é forçada a 

lidar, quanto mais ela avança, mais precária se torna. Seus sucessos geram suas 

frustrações." 
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 FAVRET-SAADA, J. Être Affecté  in: Gradhiva: Revue d´Histoire et dÁrchives de lÁnthropologie, 8. 

1990. pp.3-9 
13

 GEERTZ, C. Observando O Islã. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006. P.28 
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ENTRE A TERRA PROMETIDA E A FORTALEZA VERMELHA: A 

REVOLTA DE PORECATU E O IMAGINÁRIO ANTICOMUNISTA EM JORNAIS 

PARANAENSES (1944-1951) 

 

Aluno: Luan Fernando Leal Ferreira 

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Rodriguez Tavares 

Palavras-chaves: Partido Comunista Brasileiro; Anticomunismo; Revolta de Porecatu 

 

Este trabalho analisa o discurso da imprensa paranaense de grande circulação acerca 

da presença comunista no norte do Paraná durante a Revolta de Porecatu, ocorrida entre 1944 

e 1951. A problemática trata de compreender como se desenvolveu esse discurso e quais as 

relações entre este discurso e os elementos históricos e sócio-políticos que o perpassaram, 

especialmente o envolvimento dos comunistas no conflito. Para tal intento, utilizamos como 

fonte dois jornais paranaenses “O Diário da Tarde” e o “O Dia”. A monografia está dividida 

em três capítulos: o primeiro discute o imaginário anticomunista; o segundo discute a Revolta 

de Porecatu e a questão agrária no norte paranaense; e o último analisa a imprensa paranaense 

e as reportagens sobre a Revolta de Porecatu. 

Buscamos compreender os discursos feitos a luz do conceito de Cultura Política, 

partindo da obra  "Culturas Políticas na História: Novos Estudos" de Rodrigo Patto Sá Motta, 

que a define como " a análise de fatores culturais como valores, crenças, normas e 

representações"  que contribuem para o esclarecimento e compreensão das múltiplas facetas 

do político.  

Dentre os elementos norteadores da história do século XX está o Comunismo, 

fenômeno de tamanho impacto que possibilitou um ambiente de bipolarização global e de 

intenso debate. Sua visibilidade e poder de articulação encorajaram o engajamento de uma 

legião de indivíduos por todo o mundo. Em contraposição, inspirou inúmeras pessoas que o 

combatiam no dia-a-dia: é essa “oposição a ideologia e aos objetivos comunistas”
1
, o 

anticomunismo, especialmente sobre a Revolta de Porecatu, o objeto de análise desta 

pesquisa.  

As primeiras campanhas anticomunistas no Brasil surgiram com o advento da 

Revolução Bolchevique de 1917. Motta
2
 enfatiza que, apesar da formação do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) e da adesão de Luiz Carlos Prestes à Aliança Nacional 

Libertadora (ANL), foi somente com o episódio conhecido pejorativamente como “Intentona 

Comunista”, em novembro de 1935, que houve a mais concreta disseminação do 

anticomunismo
3
. O Comunismo, considerado o “perigo em potencial”, torna-se o “inimigo 

real”, com grande impacto sobre a opinião conservadora, estruturando-se uma política 

institucional de combate à ideologia moscovita. Este ambiente de repressão sofreu uma 

mutação com o bombardeamento dos navios brasileiros e a entrada do país na Segunda 

Guerra Mundial ao lado dos aliados. Os comunistas, inclusive Prestes, detido, passam a apoiar 

o governo contra as potências do eixo. Este ambiente concedeu certa tolerância, e em alguns 

casos até simpatia, da sociedade brasileira com os comunistas, fator que possibilitou, com o 

fim do Estado Novo, a legalização do PCB em 1945 e o seu crescimento vertiginoso.  

Segundo Motta, a “onda” anticomunista relacionada à Guerra Fria iniciou-se antes da 

Doutrina Truman com a perseguição ao PCB e aos comunistas feita pelo presidente Eurico 

Gaspar Dutra, um anticomunista declarado. Processo que culminou na cassação do registro 

                                                 
1
 BONNET, Luciano. Anticomunismo. In: BOBBIO, Norberto; MATEUCCI, Nicola; 

PASQUINO, Gianfrancesco(orgs) Dicionário de Política. Brasília, EDUNB, 1996, p.51. 
2
 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o “perigo vermelho”: o anticomunismo no Brasil (1917-

1964). São Paulo: Perspectiva, 2002. Pg. XIX. 
3
 IDEM, pg. XXI. 
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eleitoral do partido
4
 e do rompimento das relações diplomáticas com a URSS. O 

anticomunismo tinha apoio do binômio Estado-sociedade e possuía inúmeras facetas 

apresentadas em uma vasta bibliografia com a contribuição de trabalhos de Bethânia Mariani
5
, 

Carla Rodeghero
6
, Rosangela Assunção

7
, Rodrigo Motta

8
 e Osvaldo Heller da Silva

9
. 

Com relação ao Paraná, Andrea Beatriz Wozniak Giménez
10

, realizou vasta pesquisa 

em impressos e textos oficiais do governo da época e descreve o cenário que perpassou a 

década de 1940/1950: era de "diversificação econômica com a intensificação da cultura 

cafeeira, a efervescência ocupacional e populacional em suas terras interioranas e o 

redimensionamento da urbanização, principalmente de sua capital"
11

. O clima de otimismo 

era geral, esse imaginário do desenvolvimento perpetrou um discurso de modernização e de 

uma identidade integradora da sociedade paranaense em torno deste projeto. Aliás, as 

representações entusiasmadas enfatizavam um Paraná “progressista", "desenvolvido", 

"dinâmico" e "moderno".  

Ambos os jornais analisados nesta pesquisa caracterizam-se enquanto agentes que 

disseminavam esse ideário de progresso. Seguindo as observações de Tânia de Luca
12

, 

salientamos que não devemos tratar a fonte impressa como documentos imparciais à espera 

que o historiador destaque as informações que lhes convêm, muito menos que seriam meros 

reprodutores de valores, interesses e discursos ideológicos. Os jornais são os próprios objetos 

de pesquisa, pois guardam especificidade em sua materialidade, conteúdo, lugar social que 

ocupam e a que público representa e se dirigem
13

. É salutar, portanto, uma breve apresentação 

dos periódicos.  

O jornal “O Diário da Tarde” foi fundado em 1899 e circulou até 1951 de maneira 

independente e, até 1975 sob a direção da “Gazeta do Povo”. Era um periódico vespertino 

com tiragens diárias, contando às vezes com duas tiragens
14

. Seus temas políticos eram 

fortemente voltados para o cenário paranaense. Já o jornal “O Dia” pertencia ao grupo de 

empresas do comerciante e político Moysés Lupion, governador do estado por duas vezes em 

1947-51 e em 1955-61. Lupion possuía 49% do jornal “Gazeta do Povo”, que posteriormente 

comprou o periódico concorrente. O jornal era diário e circulava principalmente na capital do 

estado. Os dois jornais lideravam o mercado editorial paranaense e dedicavam inúmeras 

reportagens laudatórias ao desenvolvimento do estado. Reportagens ufanistas sobre a 

ocupação do Norte Novo eram frequentes. Este discurso otimista contrastava com as tensões 

                                                 
4
 SEGATTO, José Antonio. Breve história do PCB. São Paulo: Ed. Ciências Humanas, 1981. 

5
 MARIANI, Bethania. O PCB e a Imprensa: Os Comunistas no Imaginário dos Jornais (1922-1989). 1° Ed. 

Rio de Janeiro: Revan/São Paulo: Unicamp, 1998. 
6
 RODEGHERO, Carla Simone. O diabo é vermelho: imaginário anticomunista e Igreja Católica no Rio 

Grande do Sul (1945-1964). 2. ed. Passo Fundo: Ediupf, 2003. 
7
 ASSUNÇÃO, Rosângela Pereira de Abreu. DOPS/MG: imaginárioanticomunista e policiamento político 

(1935-1964). Dissertação de Mestrado em História e Culturas Políticas: UFMG, 2006. 
8
 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o “perigo vermelho”: o anticomunismo no Brasil (1917-

1964). São Paulo: Perspectiva, 2002. 
9
 SILVA, Osvaldo Heller da. A foice e a cruz: comunistas e católicos na história do sindicalismo dos 

trabalhadores rurais do Paraná. Curitiba: Rosa de Bassi, 2006. 
10

 GIMÉNEZ, Andrea Beatriz Wozniak. O medo da “Revolução Social” na “Terra dos Pinheirais”: 

imaginário anticomunista na sociedade curitibana, 1947-1964. Dissertação de Mestrado em História: 

UFPR, 2003.  
11

 Idem, pg.27. 
12

 Luca, Tânia Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos In: PINSKY, Carla (org.). Fontes 

Históricas. São Paulo: Contexto, 2° Ed., 2008. 
13

 Idem. 
14

 PAULA, Carolina de. Imprensa Paranaense e Democracia na República de 46: a primeira eleição no pós-

guerra. Trabalho apresentado no III Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em 

Comunicação e Política, de 09 a 11 de dezembro de 2009, São Paulo. Sessão de Comunicação - Jornalismo 

Político. 
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sociais decorrentes do processo migratório e da expansão dos limites agrícolas, fato que 

acirrou conflitos. 

A Revolta de Porecatu insere-se neste contexto de tensão dos limites agrícolas. Ali 

desenvolveu-se uma política de ocupação de terras devolutas do Estado com intuito de 

expandir a ocupação das terras interioranas e torná-las produtivas. Para tal, o governo 

paranaense abriu concorrência para empresas de colonização que auxiliassem neste trabalho. 

A Companhia de Terras Norte do Paraná, pertecente ao capital inglês era responsável por 

construir vias de acesso e fazer a transação de posses com os próximos proprietários. Durante 

as décadas de 1930, 1940 e 1950 a região sofreu inúmeras mudanças em seus traços pois as 

concessões possuiam vários requisitos juridicos à ocupação legal. Estes entraves burocráticos 

eram sempre questionados pela grande leva de posseiros não naturais daquela região e pelos 

latifundiários já presentes naquela localidade quando havia imprecisões nos limites das 

glebas. Estas divergências eram ocasionadas por uma profusão de indivíduos que alegavam 

posse anterior à qualquer ocupação e, principalmente, pela prática da grilagem. O acirramento 

do conflito deu-se por dois fatores: o primeiro é a criação das ligas camponesas, que atestaram 

a eficiência da união entre os posseiros frente a parcialidade do poder público, exemplo disso 

é a Liga do Ribeirão do Tenente, uma região de Porecatu, constituída por um grupo de 270 

familias representados por Herculano Alves de Barros, Hilário Gonçalves Padilha e José 

Billar. A segunda é a entrada efetiva do PCB no conflito em 1948, que possibilitou um melhor 

apoio armado e o auxílio material e jurídico as famílias. O embate iniciado no governo de 

Manoel Ribas, prosseguiu com Moisés Lupion, e só foi finalizado em 1951 com Bento 

Munhoz da Rocha Neto após várias investidas violentas por parte do Estado e desarticulação 

da luta armada e consequente saída do PCB do conflito. 

A partir da documentação analisada podemos constatar vários pontos expressivos do 

discurso anticomunista que serão elencados aqui de forma resumida. Com um extrato de fonte 

para cada um desses aspectos, podemos mostrar os resultados obtidos. O primeiro ponto 

constatado foi uma drástica mudança sobre a opinião acerca dos comunistas pelos jornais, em 

específico, a visão sobre o Partido Comunista do Brasil ao longo do período. No trecho 

abaixo, datado de 15 de janeiro de 1947, podemos ler uma apresentação de Luís Carlos 

Prestes: 

 
“ (...) o patriota sem mácula, o querido líder do povo brasileiro [...]Prestes se vê 

cercado de crescente admiração e confiança de milhões de brasileiros, pois toda a 

sua vida foi consagrada aos superiores interesses do povo[...] Seus exemplos de 

patriotismo aí estão e para sua palavra esclarecedora voltam-se nos dias de hoje as 

atenções de milhões de brasileiros que confiam em sua atuação de verdadeiro líder 

do seu povo” [grifos nosso] (O Diário da Tarde, 15 de Janeiro de 1947) 

 

Este Prestes patriota e popular muda radicalmente com a ilegalidade do partido. No 

trecho abaixo, que relaciona um conjunto de manchetes, podemos enxergar como a questão da 

inserção do partido no conflito modificou a impressão do jornal. Com a manchete “Agentes 

de Moscou Conspiram no Paraná”, o Diário da Tarde afirma que “ os comunistas estão 

dirigindo o movimento rebelionário no Norte do Estado (O Diário da Tarde, 21 de Junho 

de 1951) [grifos nosso] 

Os comunistas naquela região seriam apenas oportunistas preocupados em difundir a 

sua ideologia na região. A subjugação dos sertanejos aos mandos dos agentes de Moscou e a 

incitação comunista à violência está presente: 

 
“as autoridades policiais do Estado [continuam] o trabalho de limpeza dos 

elementos comunistas dos vários municípios do setentrião paranaense. (...)o sentido 

da ação policial em Porecatu é o de livrar os posseiros da coação que lhes impõem 

os elementos subversivos, obrigando-os a oporem resistência às providências 
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adotadas pelo Governo do Estado para dar solução a questão da terra[...] Mas é 

necessário que se frize, esta autoridades perfeitamente aparelhadas para fazer frente 

a qualquer manobra daqueles que visam subverter a ordem e semear a 

intranquilidade na região escolhida pelos agentes comunistas para execução das 

nova tática de conflagrar as zonas rurais, transformando ricas e progressistas zonas 

em outras tantas ‘Correiras’”(Coluna Pingos, Diário da Tarde, 22 de Julho de 1951) 

 

Fica claro que é atribuída à articulação dos comunistas a chamada radicalização do 

movimento, dando a entender que antes destes assumirem seus postos como líderes, os 

posseiros utilizaram apenas da via legal para requerer seus direitos sobre a terra. Podemos 

ainda afirmar que no texto jornalístico os posseiros eram vistos como indivíduos pacíficos, 

que somente se utilizaram da violência devido a “coação” da presença comunista no conflito. 

Evidentemente, agora Prestes não é mais visto como um líder popular legítimo. 

Este comportamento violento, que não era da natureza do simples lavrador, era fruto 

de uma ludibriação engendrada pelos comunistas como forma de angariar militantes, encarar 

o governo e incitar a desordem. 

Categorizados como vermelhos, agentes de moscou, moscovitas, agentes soviéticos 

dentre outros, os comunistas eram caracterizados como inteligentes, ardilosos, calculistas, 

oportunistas e violentos. Além destes adjetivos o que mais é utilizado nas fontes é a 

caracterização do comunista enquanto manipulador dos posseiros: 

 
“O caboclo, que no recôncavo do sertão, nunca tinha ouvido falar em  comunismo e 

nem sabia o que era isso, passou a achar que os comunistas eram boa gente porque 

defendia ardorosamente as suas causas[...] E os cablocos de Porecatu foram vítimas 

dos cantos de sereia dos agentes soviéticos no Brasil[...]Qualquer acontecimento é 

pretexto e os vermelhos estão coagindo, até pelas armas, a muitos posseiros para que 

não trabalhem e se quiserem fazê-lo, que então trabalhem a favor da causa 

moscovita”(O Diário da Tarde, 26 de Junho de 1951) 

 

A imprensa é taxativa nos papeis sociais desempenhados entre o comunista, o posseiro 

e o próprio governo na figura da polícia: o primeiro como mentor intelectual e incitador da 

violência, o segundo o de simples camponês, desinformado e bondoso que se deixou levar 

pelo ímpeto violento do comunista e, o último, tem como função reestabelecer a ordem. 

Segundo Assunção a “propaganda anticomunista sempre esteve presente em vários órgãos e 

entidades sociais e governamentais, que continuamente veicularam um imaginário sobre o 

PCB como inimigo da sociedade brasileira”
15

. A autora enfatiza em seu trabalho que o 

“subversivo comunista é caracterizado como elemento ‘sagaz’, ‘dissimulado’, ‘inteligente’, 

‘frio’, ‘premeditado’, ‘calculista’, ‘perigoso’, ‘convicto’, ‘violento’, ‘decidido’, ‘agitado’”
16

, 

adjetivos que são convergentes com os citados pelas fontes analisadas. Esta caracterização 

também aparece na obra de Sá Motta
17

 , assim como a caracterização do povo, não somente o 

campesino em nosso caso, como indivíduos pacíficos e ordeiros que não compreendiam o 

verdadeiro perigo da infiltração comunista. Autores como Gimenez e Ipólito enfatizam o 

caráter identitário que o anticomunismo trouxe para a discussão cotidiana. Os comunistas 

eram aqueles que não compartilhavam da insistente tentativa de garantir a paz e a harmonia 

social tão próprio do brasileiro, os vermelhos eram contrapostos como fantoches de Moscou
18

 

em lugar da simplicidade, quase ingenuidade do homem brasileiro. A questão do empenho 

                                                 
15

 ASSUNÇÃO, Rosângela Pereira de Abreu. DOPS/MG: imaginário anticomunista e policiamento político 

(1935-1964) IN MOTTA, Rodrigo Patto Sá Motta (org) Culturas Políticas na História: Novos Estudos. 

Belo Horizonte: Fino Traço, 2012.p. 207-227. 
16

 Idem, p. 220. 
17

 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o “perigo vermelho”: o anticomunismo no Brasil (1917-

1964). São Paulo: Perspectiva, 2002. 
18

 Idem, p. 59. 
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comunista no campo paranaense revela-se então como uma nova faceta dos comunistas, mas 

em nada diferia as críticas utilizadas pelos setores conservadores que enxergam aquele 

movimento como “infiltração” e “manipulação”, isto é, cooptar o campo era parte do conluio 

entre Moscou e a desordem. 

No caso dos campesinos do norte paranense, toda característica depreciativa associada 

ao evento era atrelada a presença comunista da região, isto porque os posseiros, assim como 

todo brasileiro, possuía uma natureza ordeira e pacífica. Portanto, a violência incitada pelo 

ímpeto dos comunistas tornava clara a estranheza da ideologia à realidade brasileira. Tal 

discurso alinhava-se a situação de repúdio ao comunismo e ao projeto de inserção dos 

campesinos no imaginário de desenvolvimento e progresso liderado pelas elites do estado. 
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A EXPANSÃO DO CATOLICISMO MIDIÁTICO: 

PADRE REGINALDO MANZOTTI E A RELIGIOSIDADE VIRTUAL NO BRASIL 

(2005-2014) 

 

Aluna: Mariela Passarin 

Orientadora: Profª Drª Karina Kosicki Bellotti 

Palavras-chave: mídia religiosa, padres cantores, evangelização virtual 

 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar, a partir de uma perspectiva histórica 

cultural
1
, as relações entre o catolicismo e os meios de comunicação de massa, bem como 

investigar o impacto dessa relação histórico-evolutiva adotando-se, como base, as práticas 

virtualizadas de evangelização do padre Reginaldo Manzotti. Para esse estudo, foram 

utilizados documentos oficiais do Vaticano, relacionados ao tema dos meios de 

comunicação social, além de fontes digitais configuradoras da atuação do padre Reginaldo 

no ciberespaço.  

O trabalho norteou-se ao redor de três questões centrais: o desafio da “ética 

católica” relacionado à exploração religiosa da mídia; a modernização das práticas 

evangelizadoras tradicionais e as novas formas de religiosidade; e o entrelaçamento das 

relações entre “sagrado e profano” no comercio religioso online. Para abordagem de tais 

elementos, o escrito teve seu desenvolvimento estruturado em três capítulos. 

No primeiro capítulo, a partir do estudo dos documentos da Igreja Católica a 

respeito da mídia de massa, foi analisado seu posicionamento acerca do tema, desde a 

década de 1930 – com a primeira mensagem midiática de um papa às massas
2
 – até o 

advento da Internet. Observa-se que apesar dessas publicações revelarem um intuito 

motivador em torno dos mass media, é a partir do Concílio Vaticano II (1962-1965), que a 

Igreja busca um alinhamento com o mundo moderno e compreende a mídia como uma 

ferramenta indispensável na evangelização
3
. Analisa-se que essa evolução de pensamento, 

ocorre em um novo panorama para o catolicismo ao redor do mundo, no qual estruturas 

religiosas tradicionais deparam-se com a pluralização do campo religioso e com a 

diversificação de referências do indivíduo moderno
4
. Confrontando-se com esse cenário, e 

a partir das orientações do Concílio, a instituição teve pressa em intensificar a exploração 

religiosa da mídia; em vários países, iniciam-se ações católicas em torno da comunicação. 

No Brasil, como reflexo desse fenômeno, muitos movimentos católicos se 

desenvolveram, com destaque à Renovação Carismática Católica (RCC) – considerada o 

berço do surgimento dos padres cantores
5
. Contudo, como aponta Joana Puntel, essa 

prática comunicacional revelou falta de cautela em torno do que seria eticamente aceito 

                                                 
1
 Karina Bellotti desenvolve um extenso estudo a respeito das religiões pensadas a partir da perspectiva da 

História Cultural, consideradas “enquanto crenças, práticas, discursos e representações sujeitos a 

construções históricas de instituições e sujeitos em contextos específicos”. BELLOTTI, Karina K. As 

Religiões Tradicionais e a Internet. In: MOREIRA, Alberto da S.; LEMOS, Carolina T.; QUADROS, 

Eduardo de G. (organizadores). A Religião na Mídia e a Mídia na Religião. Goiânia: América, 2012. p. 

127. 
2
 Radiomensagem Qui arcano, de 12 de fevereiro de 1931. In: Discursos PIO XI. Disponível em: 

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/speeches/documents/hf_p-

xi_spe_19310212_radiomessage_it.html. Acesso em: 08/07/2014. 
3
 PUNTEL, Joana T. Catolicismo e Mídia no Brasil. In: MOREIRA, Alberto da S.; LEMOS, Carolina T.; 

QUADROS, Eduardo de G. (organizadores). A Religião na Mídia e a Mídia na Religião. Goiânia: 

América, 2012. p. 38. 
4
 CARRANZA, Brenda. Catolicismo Midiático. São Paulo: Idéias & Letras, 2011. p. 25. 

5
 SOUZA, André Ricardo de. Igreja Católica e Mercados: a ambivalência entre a solidariedade e a 

competição. Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, 27(1): 156-174, 2007. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rs/v27n1/a07v27n1.pdf. Acesso em: 15/04/2014. p. 159. 
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pela Igreja, gerando um debate relacionado aos desafios cultural e ético no que se refere às 

comunicações
6
. Esta questão está refletida, principalmente, na tentativa da Igreja em 

controlar o processo de modernização do religioso em uma nova ambiência, na qual o 

sagrado e o profano podem coexistir em um espaço em que – a exemplo dos padres 

cantores no Brasil – “rituais religiosos são produzidos para se tornarem espetáculos 

midiáticos”
7
. 

É neste contexto de hibridismo entre a religião católica e a mídia moderna no 

Brasil, que se desenvolve o segundo capítulo desse estudo. A partir de uma visão geral, 

observa-se que a interação do catolicismo com os meios de comunicação se desenvolveu, 

no Brasil, a partir de seus veículos próprios – já a partir da década de 1940 através de 

concessões de rádio
8
. Analisa-se que o ostensivo investimento católico em mídia que se 

seguiu a partir de então em âmbito nacional, como expõe Karina Bellotti, configura-se 

como reacional a uma forte concorrência religiosa no país
9
. Nesse cenário, as várias 

modalidades religiosas disputam “em um verdadeiro mercado religioso”, através da oferta 

“de bens simbólicos e do serviço religioso em si”; e é como uma onda de reação a esse 

mercado que surgem, no seio da RCC, os padres midiáticos
10

. Exemplo desse fenômeno 

dos “novos padres” é o padre Reginaldo Manzotti – cantor, escritor e apresentador 

paranaense –, e objeto dessa pesquisa. Intitulado em sua página na rede social Facebook 

como “o sacerdote que arrasta multidões e evangeliza pelos meios de comunicação”
11

, 

lançou livros, CDs e DVDs musicais, realiza missas seguidas de shows e apresenta 

programas de rádio e televisão que são retransmitidos e exibidos em milhares de emissoras 

do país e no exterior
12

. 

Pertencente à arquidiocese de Curitiba, o padre Reginaldo atua como pároco no 

Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, localizado no centro da cidade
13

. De acordo com 

sua biografia disponível no site do Santuário
14

, o sacerdote ingressou no seminário em 

1970 aos 11 anos; em sua formação estudou música e interessou-se pela evangelização 

através da mídia. Mas foi durante sua atuação como pároco na Igreja São José Operário, 

em Pinhais (PR), que o talento do padre chamou a atenção de canais de rádio e televisão. A 

partir de então, o comunicador ascendeu no meio católico: em 2005 criou o movimento 

evangelizador Associação Evangelizar é Preciso, com milhares de associados em todo o 

país; também nesse ano foi nomeado Vigário Episcopal da Arquidiocese de Curitiba e 

assumiu a sua atual paróquia, “por onde passam diariamente mais de mil fiéis durante as 

missas”, de acordo as informações do Santuário. Atuando com intensidade nos meios de 

comunicação de massa, o padre Reginaldo destaca-se cada vez mais por suas práticas 

religiosas virtuais; observa-se que na Internet, através de diversos perfis em redes sociais e 

um portal exclusivo, o sacerdote opera de maneira mais ampla desde 2009. Contudo, 

                                                 
6
 PUNTEL, Joana T., CORAZZA, Helena. Pastoral da Comunicação: diálogo entre fé e cultura. São Paulo: 

Paulinas, 2007. p. 13-33. 
7
 MOREIRA, Alberto da S.; LEMOS, Carolina T.; QUADROS, Eduardo de G. (organizadores). A Religião 

na Mídia e a Mídia na Religião. Goiânia: América, 2012. p. 7. 
8
 Data de 1941 a primeira “concessão católica” (Rádio Excelsior de Salvador). PUNTEL, Joana T. 

Catolicismo..., p. 35-37.  
9
 BELLOTTI, Karina K., op. cit., p. 134. 

10
 SOUZA, André Ricardo de. Igreja..., p. 158-160. 

11
 Perfil oficial do Padre Reginaldo Manzotti no Facebook. Disponível em: 

 <https://www.facebook.com/padrereginaldomanzotti>. Acesso em 04/06/2014. 
12

 Página oficial do Padre Reginaldo Manzotti na Internet. Disponível em 

 <http://www.padrereginaldomanzotti.org.br/>. Acesso em 06/06/2014. 
13

 Santuário Nossa Senhora de Guadalupe - Praça Senador Correia, 128 – Centro, Curitiba/PR. 
14

 Página oficial do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe na Internet. Disponível em: 

 <http://santuarionsguadalupe.org.br/site/index.php/o-santuario/p%C3%A1roco.html>. Acesso em 

12/09/2014. 

https://www.facebook.com/padrereginaldomanzotti.%20Acesso%20em%2004/06/2014
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http://santuarionsguadalupe.org.br/site/index.php/o-santuario/p%C3%A1roco.html
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apesar de seu sucesso com o público católico, até o momento, são raros os estudos a 

respeito da evangelização midiática do padre Reginaldo. Foi nesse sentido, que esse 

trabalho buscou expor e analisar suas práticas virtualizadas de evangelização, as quais 

ilustram um fenômeno transformador do catolicismo no Brasil. E mostram, dentro da 

dinâmica desse processo modernizante, como a Igreja lança mão da mídia de massa em um 

renovado processo de evangelização no ciberespaço
15

. 

Como exposto pelo Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, a Internet 

é, sob muitos aspectos, o mais poderoso dos instrumentos de comunicação
16

. No Brasil, 

essa nova onda de comunicação online guiada por Roma, encontra um campo fértil para o 

crescimento do religioso no espaço virtual
17

. Condição amplamente explorada pelo padre 

Reginaldo que no mundo digital, diversifica, adapta e expande práticas religiosas 

presenciais e tradicionais do catolicismo. A análise do ministério online do padre, através 

dessa pesquisa, expõe sua consonância com as últimas tendências da mídia digital, por 

meio de canais que se destacam, principalmente, pela interatividade que proporcionam ao 

fiel. O portal do padre na Internet
18

 consiste em uma porta de entrada para uma verdadeira 

“igreja eletrônica”, a qual amplia os canais e formas de prática da fé, refletindo a 

pluralidade do catolicismo no Brasil e sua diversidade de formas de acesso ao sagrado
19

. 

Como por exemplo, o “Santuário Virtual de Jesus Misericordioso”, que é composto por 

recursos como a Vela Virtual (através do qual são “acesas” cerca de três milhões de velas a 

cada mês
20

), e a Novena Virtual (elencadas por tema). Além do Santuário e de diversos 

outros recursos disponíveis na página do comunicador, destaca-se um projeto elaborado 

pelo sacerdote, de uma plataforma digital chamada “Adoração Virtual”, através da qual o 

fiel, a partir do portal, poderá adorar por meio de uma webcam, a imagem em tempo real 

do Santíssimo – presente na paróquia do comunicador
21

. Estratégias de pregação online 

como essas, suscitam questões como a santificação do ciberespaço. Observa-se através das 

práticas do Santuário Virtual, que tanto os devotos como o sacerdote o igualam, no 

conceito de sagrado, a espaços físicos como igrejas e capelas: “[...] apropriando-se do 

ambiente virtual naturalmente profano, os fiéis transformam-no em sagrado”
22

. Essa 

tentativa de “validação” do religioso no mundo virtual, também pode ser observada através 

da exposição de links para importantes canais virtuais católicos, como o da Santa Sé e o da 

CNBB, anunciados pelo padre em seu portal como “parceiros na evangelização”. Ainda ao 

                                                 
15

 Ainda pelo prisma histórico-cultural, Karina Bellotti insere a presença da religião na Internet dentro de um 

contexto mais amplo, do cristianismo ocidental e do sistema comunicacional do século XX, articulando “a 

questão da religião e dos seus usos de comunicação” com o conceito de tradição “e suas relações com a 

modernidade”. BELLOTTI, Karina K., op. cit., p. 129. 
16

 Ética na Internet (28 de fevereiro de 2002). In: Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. Item 

2. Disponível em: 

<http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_ethic

-internet_po.html>. Acesso em 09/07/2014.  
17

 Com 67 milhões de internautas, atualmente, o país é o 5º colocado no ranking mundial dos que mais 

acessam a Internet. GRIPA, Marcelo. Brasil supera Rússia e se torna 5º país com mais usuários de internet. 

Disponível em: <http://olhardigital.uol.com.br/noticia/40022/40022>. Acesso em 17/10/2014. 
18

 Padre Reginaldo Manzotti. Disponível em:  

<http://www.padrereginaldomanzotti.org.br/imprensa/pe-manzotti/padre-reginaldo-manzotti.html>. Acesso 

em: 08/05/2014. 
19

 TEIXEIRA, Faustino. Faces do Catolicismo Brasileiro Contemporâneo. In: TEIXEIRA, Faustino; 

MENEZES, Renata (orgs.). Catolicismo plural: dinâmicas contemporâneas. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 

19. 
20

 PADRE REGINALDO MANZOTTI. Programa De Frente com Gabi. São Paulo, GLOBO, 17 de agosto 

de 2014. Programa de TV. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=pSSC2_7y92k>. Acesso 

em 20/10/2014. 
21

 Idem. 
22

 AOKI, Cintia. MACHADO, Fátima Regina, op. cit., p. 106-122.  
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final da página do sacerdote, um mural intitulado “Evangelizando nas Redes Sociais”, 

expõe aplicativos, canais e redes nas quais o padre possui perfis. No Facebook, por 

exemplo, o perfil do padre é seguido por mais de 4 milhões de pessoas
23

, que acompanham 

diariamente suas publicações contendo orações, gravações de missas, promoção de seus 

eventos católicos, clipes musicais, etc.; superando em público outros padres 

comunicadores de grande destaque nacional, como os padres Fábio de Melo
24

 e Marcelo 

Rossi
25

. A intensa atuação do comunicador nesses canais também configura a atenção 

conferida por ele, a um público bastante específico e declinante do catolicismo: o de 

jovens
26

. No que se refere à construção da imagem do padre Reginaldo Manzotti no 

ciberespaço – como manifestação estética da religião –, se observa a ênfase do próprio 

padre em relação ao seu sucesso. Seu slogan “o padre que arrasta multidões” está em todos 

os seus canais de divulgação; constantemente são postados vídeos e fotos seus com a 

multidão de fiéis, fãs, personalidades e artistas, tudo em caráter personalístico. Afinal, 

como menciona Alberto Moreira, a “ênfase na natureza estético-visual da experiência” 

reforça e garante a identificação do fiel com a imagem do sacerdote, e serve como 

estratégia para fidelizar e angariar seguidores
27

. Igualmente, a imagem do padre está 

sempre acompanhada de símbolos sagrados para o catolicismo, da mesma forma que suas 

vestimentas (com o uso constante do colarinho por exemplo), remetem ao seu sacerdócio. 

A partir da análise dessas fontes digitais são abordados, no capítulo 3, contornos 

observados como favoráveis ou implicadores nas práticas religiosas online do sacerdote, 

como: a nova relação com o tempo e com o espaço
28

 – fiéis de grandes aglomerados 

urbanos, a exemplo de Curitiba, são atraídos pelo conforto da experiência religiosa online, 

vivenciada a partir de qualquer local e horário
29

; a linguagem simplificada permitida pelo 

mundo digital, curta e dinâmica, a exemplo dos tweets diários publicados pelo padre; e a 

interação direta e mais livre do fiel com a religião – visualizada a partir das milhares de 

participações entre comentários, curtidas e compartilhamentos nas publicações do padre. 

Outro aspecto da sua evangelização virtual está na apropriação de elementos históricos da 

prática católica popular, como a crença em milagres e o culto aos santos, os quais 

tradicionalmente dispensavam a presença de um sacerdote
30

. Contudo, nesse trabalho é 

abordada a possibilidade da virtualização religiosa estar relacionada ao declínio do número 

de fiéis nas celebrações católicas presenciais – uma suposta migração para as comunidades 

midiáticas
31

. Aparentemente, o padre Reginaldo ainda não foi atingido por essa tendência 

em suas pregações presenciais, visto os milhares de devotos em suas missas. Mas, talvez, 

                                                 
23

 Em 14/10/2014 registrou 4.290.548 curtidas. Disponível em:  

<https://www.facebook.com/padrereginaldomanzotti>. Acesso em 14/10/14.  
24

 Com 3.793.375 curtidas. Disponível em: < https://www.facebook.com/PadreFabiodeMelo?fref=ts>. 

Acesso em 14/10/14. 
25

 Com 3.917.023 curtidas. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/vcnocolodejesus?fref=ts&rf=106275942742107>. Acesso em 02/11/14. 
26

 De acordo com Novo Mapa das Religiões/FGV de 2011, no período entre 2003 e 2009, observa-se que a 

queda no número de católicos no Brasil foi mais acentuada nos grupos de indivíduos de menor idade. 

Panorama da Religiosidade. In: Novo Mapa das Religiões/FGV, 2011. Disponível em: 

<http://www.cps.fgv.br/cps/religiao/>. Acesso em 14/10/2014. 
27

 MOREIRA, Alberto da S. O Sagrado nos Mundos Virtuais. In: MOREIRA, Alberto da S.; LEMOS, 

Carolina T.; QUADROS, Eduardo de G. (organizadores). A Religião..., p. 124. 
28

 Entrevista com Moisés Sbardelotto autor do livro E o Verbo se fez Bit – A comunicação e a experiência 

religiosas na internet. Disponível em: <http://editorasantuario.wordpress.com/2012/11/09/entrevista-com-

moises-sbardelotto-autor-do-livro-e-o-verbo-se-fez-bit-a-comunicacao-e-a-experiencia-religiosas-na-

internet/>.  Acesso em 20/10/2104. 
29

 AOKI, Cintia. MACHADO, Fátima Regina, op. cit., p. 106-122.  
30

 Desde o período da colonização, o culto aos santos constitui uma das manifestações católicas mais 

tradicionais no Brasil, ligada à sua formação cultural-religiosa. TEIXEIRA, Faustino. Faces..., p. 20. 
31

 PUNTEL, Joana T. Catolicismo..., p. 42. 
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esse panorama futuro, tenha-lhe levado a investir de forma tão intensa na mídia digital. 

Entre outros contornos da Internet, o padre depara-se também com a falta de controle sobre 

conteúdos religiosos e sobre a autonomia dos leigos, a exemplo das comunidades virtuais 

que se formam em torno da sua figura nas redes sociais, mas sem seu controle, como as 

fanpages
32

. As fontes também expõem que ao redor da marca “Padre Reginaldo Manzotti” 

desenvolve-se um extenso comércio religioso – ilustrado aqui através da “loja virtual 

Evangelizar é Preciso”
33

 do seu portal. Lá, o fiel tem acesso a 234 itens diferentes, com 

valores variantes entre R$ 2,50 (chaveiros) e R$ 120,00 reais (Bíblia Edição Luxo). 

Verifica-se, por fim, que essa intensa comercialização de produtos religiosos associados à 

fé, remete a recomendações do Vaticano, as quais solicitam prudência nesse aspecto por 

seu caráter de incentivador do consumo
34

; ao qual também se associa a ideia de 

materialismo, condenado publicamente pelo papa Bento XVI
35

. Através da oferta dos seus 

produtos, por meio da exploração estética e dos sentidos (como o “terço perfumado”, o 

medalhão de berço, a bíblia estilizada, ou mesmo a venda de água e sal bentos), observa-se 

que no comércio religioso do sacerdote, funde-se o símbolo e o significado do sagrado com 

o consumo profano, e este último, passa então, a integrar um “comércio santificado”. 

Sendo assim, a partir dos aspectos abordados nesse trabalho monográfico a 

respeito da religiosidade na mídia, observa-se que, no Brasil, a religião está presente na 

Web de forma cada vez mais intensa e expansiva
36

. Esse investimento midiático católico 

decorre de um incentivo direto do Vaticano, aliado a movimentos de reação do catolicismo 

no Brasil. Contudo, os documentos da Igreja também revelam conflitos internos a respeito 

da ética na mídia de massa. Dentro deste contexto, o conjunto de ações comunicacionais do 

padre Reginaldo na Internet, representa claramente a modernização que o ambiente virtual 

impõe sobre as práticas religiosas tradicionais
37

. Uma reconfiguração resultante da 

autonomia dos fiéis
38

, da apropriação de práticas populares pelo próprio sacerdote e da 

inserção de diversos aspectos estéticos e hipermidiáticos a essas práticas. Igualmente, as 

práticas do padre Reginaldo Manzotti revelam uma releitura, exigida pelo ciberespaço, da 

ambiência do sagrado, que passa do espaço físico à consagração do virtual. Dessa forma, o 

sacerdote arrasta para a Web sua pregação, práticas e crenças do mundo “real”, estreitando 

o relacionamento com seus fiéis através de novos canais, que apresentam fácil 

acessibilidade, permitem maior interação e participação do indivíduo na religião, e abrem 

espaço para uma religiosidade personalizada – mediada e associada à figura do padre. Por 

fim, observa-se que seu comércio religioso online atenua a fronteira entre sagrado e 

profano e, como exemplificam os produtos e ações ligadas ao padre na Internet, os dois 

conceitos tidos como opostos perdem sua delimitação e passam a entrelaçar-se no 

ciberespaço. 
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Fanpage “Comunidade Padre Reginaldo Manzotti” no Facebook. Acesso em: 

<https://www.facebook.com/pages/Padre-Reginaldo-Manzotti/437348903004206?sk=timeline>.Acessi em 

19/10/2104. 
33

 Loja Virtual Evangelizar é Preciso. Disponível em: <http://www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja>. 

Acesso em 18/10/2014. 
34

 Igreja e Internet (28 de Fevereiro de 2002). In: Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais. 

Disponível em: 

<http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_chur

ch-internet_po.html>. Acesso em 07/07/2014. Item 9. 
35

 Papa condena materialismo. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornalhoje/0,,MUL758961-16022,00-

PAPA+CONDENA+MATERIALISMO.html>. Acesso em 15/10/2014. 
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 PUNTEL, Joana T. Cultura..., p. 141. 
37
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 BELLOTTI, Karina K., op. cit., p. 130. 
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A VISÃO DE JULIO MESQUITA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA ALIANÇA, 

COM ÊNFASE NO IMPÉRIO TURCO-OTOMANO NA PRIMEIRA GRANDE 

GUERRA 

 

Aluno: Rafael José Hinça 

Orientadora: Profª Drª Marcella Lopes Guimarães 

Coorientador: Prof. Dr. Dennison de Oliveira 

Palavras-chave: Imprensa de Guerra, Primeira Grande Guerra, Julio Mesquita 

 

 Pouco se tem falado no Brasil sobre o conflito acorrido no início do século XX 

conhecido como a Primeira Grande Guerra, seja por uma simplória participação brasileira, 

ou mesmo por esse conflito ser sucedido e sombreado por um momento atroz e devastador 

conhecido como Segunda Grande Guerra. No ano de 2002 foi publicado um compilado dos 

boletins semanais de Julio Mesquita no jornal O Estado de S. Paulo
1
, os quais segundo o 

próprio autor, em diversos momentos afirma ser apenas uma interpretação e explicação dos 

fatos e eventos ocorridos durante a semana, tais informações adquiridas por telegramas 

diários publicados no mesmo jornal. Cito aqui uma passagem de exemplo da 

intencionalidade expressada por Mesquita, “Vamos, pois, sem divagações, ao nosso 

programa, que não é senão colecionar fatos e explicar os que parecem mais interessantes, 

os que se nos afiguram de mais direta influência na evolução da portentosa luta”
2
. 

Por ser um tema pouco abordado, a escassez de uma historiografia problematizada, 

não apenas narrativa, no Brasil é assombrosa. Muito se tem falado neste ano sobre a 

Primeira Grande Guerra, alguns livros lançados, seminários em vários pontos do Brasil, em 

referência aos 100 anos do início do referido conflito, o que infelizmente não houve tempo 

hábil de ser analisado com maior cuidado. 

 Seria impossível analisar a visão de Mesquita sobre o Império Turco-Otomano sem 

antes verificar o seu posicionamento e visão sobre o conflito como um todo. Julio 

Mesquita, desde o primeiro segundo da conflagração esteve apoiando os Aliados, numa 

espécie de demonização alemã, caracterizando como ato de selvageria o ataque a um país 

declaradamente neutro, a Bélgica
3
. Para entender esse posicionamento, se faz necessário 

ressaltar a formação e posicionamento político de Mesquita, que mesmo antes da guerra já 

era um grande admirador da cultura e da civilização francesa
4
. Esse posicionamento pró 

aliados fez com que Mesquita fosse extremamente parcial, apesar de seu discurso de 

praticar um jornalismo verdadeiro, neutro e honesto
5
, em todos os boletins é possível 

verificar a crítica à Alemanha
6
. Tal crítica é estabelecida no sentido de que sempre que a 

                                                 
1
 MESQUITA, Júlio. A guerra (1914-1918). São Paulo: O Estado de S. Paulo: Editora Terceiro Nome, 2002. 

2
 Idem, V. 3, P. 480. 

3
 Apesar da Bélgica se posicionar de forma neutra, possuía simpatia em relação à França e Inglaterra. A 

invasão alemã também não se deu de surpresa, observando que houve um ultimato da Alemanha sobre a 

liberação de movimentos militares pelo território belga. 
4
 MALATIAN, Teresa. A construção do convencimento: Júlio Mesquita e os boletins de guerra do jornal O 

Estado de S. Paulo (1914-1918). In: Revista Patrimônio e Memória, V. 9, nº 2. São Paulo: UNESP, 

2013. P. 211. 
5
 É possível verificar que a esmagadora maioria das obras jornalísticas trabalha com conceitos de verdade e 

neutralidade como algo possível. Historiograficamente falando, sabemos que a ideia de uma verdade 

histórica ou mesmo neutralidade não existem, e sim interpretações, verdades particulares, pessoais. Como 

bom jornalista, Mesquita afirmava primar por esses elementos, os quais eu acredito ser sincero. Acredito 

realmente que na visão de Mesquita, ele estava sendo neutro e imparcial, já que esse era e ainda é o 

contexto da imprensa e do “jornalismo verdade”. 
6
 Principalmente após a entrada do Brasil no conflito. Posicionamentos midiáticos como o de Mesquita 

(dentre outros jornalistas) ajudaram a modelar apoios populares aos aliados, vindo a existir, mesmo que de 

forma muito incipiente uma vigilância de guerra (e até uma xenofobia) contra os imigrantes, sobretudo 
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Alemanha obtém uma vitória, esta foi por erro dos aliados ou mero acaso da fortuna. Em 

raríssimos momentos a Alemanha seria competente para derrotar ou mesmo fazer frente 

aos exércitos franceses, exceto quando a França obtinha alguma conquista, então essas 

seriam sempre heroicas diante da eficiência e voracidade alemã, uma forma de exaltar as 

vitórias francesas.  O modelo de redação de Mesquita é influenciado pela literatura militar 

clássica, onde para desvalorizar a vitória do inimigo, afirma-se um equívoco estratégico do 

derrotado e não uma ótima estratégia do vencedor. Ou então a situação oposta, quando se 

vence o inimigo, o vencedor estava sempre cansado e em péssimas condições de batalha, 

enquanto o derrotado, numericamente superior, melhor equipado e mais impetuoso, não foi 

capaz de resistir à bravura e esforço heroico do vencedor. Desse modo, Mesquita dá a 

entender que praticamente todas as vitórias dos Impérios Centrais, sobretudo as alemãs, 

foram situações ímpares e fora da normalidade, enquanto as vitórias da Entende, em 

especial as francesas, foram vitórias de magistral estratégia e heroísmo homérico. Isso se 

nota também na forma do discurso apresentado nos boletins, sempre que a Entente faz um 

movimento de recuo ou permanece estagnada, tal ato é visto como uma estratégia de 

cansar o inimigo, de planejar o contragolpe, de reorganização, entretanto, sempre que um 

dos países dos Impérios Centrais fazem movimentos similares de recuo ou estagnação, 

Mesquita aponta como a fraqueza do exército, recorrendo muitas vezes a expressões 

napoleônicas que se referem que todo recuo é uma derrota
7
. Além desse ponto, outra 

situação é bem visível, com exceção de algumas vitorias na frente oriental, todos os 

avanços feitos pelos Aliados foram simbólicos, uma cidade, uma aldeia ou uma trincheira 

tomada pela Alemanha, por exemplo, apesar de ser uma conquista, Mesquita sempre 

aponta como superestimada pelos alemães. Porém, todo e qualquer avanço da Entente é 

uma demonstração do quanto o destino é inexorável quanto à condenação da Alemanha à 

derrota na guerra. 

Desde o início das hostilidades, Mesquita se dizia neutro, apesar de contrário ao 

militarismo alemão e que as luzes da civilização, como por exemplo, a francesa, levassem 

a democracia e civilidade ao espírito beligerante alemão. Em nenhum momento Mesquita 

aponta críticas ao povo alemão, muito ao contrário, fez inúmeras reverências à tenacidade 

e disciplina apresentadas pelas tropas e pelo povo da Alemanha. Porém, em 1916 Mesquita 

assume oficialmente seu posicionamento pró Entente (especialmente França e Bélgica), 

“Em meados de agosto abandonamos a neutralidade com que assistimos ao erguer do 

pano para a imensa tragédia, e não ocultamos as simpatias que, em nossa alma de latinos, 

despertava a heroica resistência da Bélgica e da França”
8
. Conforme discutido na nota 

número 4, acredito que Mesquita confiava numa neutralidade de seu discurso anterior a 

esse momento. 

Mas para analisar tal crítica a Alemanha, devemos levar em consideração as fontes 

informativas do jornal O Estado de S. Paulo. Mesquita afirma que em raros momentos se 

utilizou de telegramas alemães, por não acreditar na fidelidade das informações, pois 

julgava a propaganda do kaiser muito parcial
9
 e não digna de crédito e/ou confiança, salvo 

quando se anunciava uma derrota das forças da Aliança, mas também reforça o fato de não 

                                                                                                                                                    
alemães (o que será mais forte na Segunda Grande Guerra). Mais informações sobre esse tema, verificar: 

GARAMBONE, Sidney. A primeira guerra mundial e a imprensa brasileira. Rio de Janeiro: Mauad, 2003. 
7
 Tal posicionamento está presente ao longo de inúmeros semanários, praticamente todos em que se 

apresentaram alguma vitória dos aliados. 
8
 MESQUITA, Júlio. A guerra (1914-1918). São Paulo: O Estado de S. Paulo: Editora Terceiro Nome, 2002. 

V. 2, P. 433. 
9
 Mesquita critica a Alemanha de exortar as vitórias alemãs, mas ignora que todos os países se utilizam da 

propaganda de guerra para buscar e manter apoio e adesão popular à causa. Apesar de algumas vezes 

exagerada a importância dada aos avanços alemães, desacreditar tais informações e considerar apenas 

quando a Alemanha assume alguma derrota passa a caracterizar uma unilateralidade de informação. 
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utilizar boletins alemães por não serem tão frequentes quanto os franceses, por exemplo. 

Da mesma forma, Mesquita afirma ter basicamente uma fonte informativa, a agência de 

notícias francesa Havas, a qual fornece a vasta maioria de telegramas diários sobre o 

conflito na Europa, tal primazia da referida agência gerou custos altíssimos aos quais 

Mesquita se refere um tanto ressentido
10

. O que importa dessa informação é que o 

jornalista novamente ignora o esforço de guerra da imprensa de cada país, não cabe aqui 

especular o quanto a imprensa é livre ou manipulada pelo Estado, mas obviamente a 

imprensa adere à guerra ou terá problemas administrativos vistos até como atos de traição. 

Pastore faz essa breve análise na apresentação do terceiro volume da obra compilada de 

Mesquita quando afirma que deserções, motins nas frentes de batalha, como manifestações 

e rebeliões civis dentro da França foram totalmente silenciadas na imprensa francesa, 

tornando-se até uma espécie de segredo de Estado para não reforçar o ímpeto alemão
11

. 

Porém é possível verificar a crença de Mesquita em tal agência, respeitada e super 

conceituada, seria tão neutra e imparcial quanto fosse possível, mas indubitavelmente 

honesta, tal como a própria concepção de verdade jornalística que Julio Mesquita se 

atribuía. Por fim, Mesquita mesmo sem saber estar sendo manipulado por uma imprensa 

francesa e britânica, não tinha acesso às informações diretas dos fronts de batalha, 

sobretudo do lado alemão. Na fantástica obra Vozes Esquecidas da Primeira Guerra 

Mundial, de Max Arthur, que reúne uma coletânea de relatos de pessoas (combatentes e 

civis) que vivenciaram a guerra de perto, é possível notar em discursos de combatentes 

alemães, como do sargento Stefen Westmann da 29ª divisão de infantaria do exército 

alemão que disse ao chegar em uma cidade belga: 

 
“Em uma das cidades pelas quais passamos, o prefeito veio pedir aos 

comandantes da nossa companhia que não permitisses que os soldados 

decepassem as mãos das crianças. Isso foi feito por causa das histórias de 

atrocidades que ele ouvira sobre o Exército alemão. No início, rimos disso, mas, 

quando ouvimos outras coisas de feição propagandista contra o Exército alemão, 

ficamos com raiva”
12

. 

 

Por depoimentos como esse, podemos perceber qual o tipo de propaganda realizada 

pelos aliados contra a Alemanha dentro da Europa, e então cabem as perguntas, essa 

propaganda era repassada em boletins e telegramas que chegaram às mãos de Mesquita? Se 

chegaram, seria correto afirmar que Mesquita estaria tão errado em seu posicionamento 

contra a política de ocupação que a Alemanha estabelecia, criticando um conflito entre 

selvageria e civilidade dentro do tão aclamado (e civilizado) velho continente? 

 Essas perguntas, infelizmente, não podem ser respondidas aqui, mas pode servir 

como um amenizador do partidarismo exacerbado de Mesquita e não tão demonizador da 

Alemanha quanto afirma Malatian em seu artigo
13

. 

No outro foco da pesquisa, no que se refere à participação do Império Turco-Otomano, há 

um problema ainda mais grave com relação aos recursos bibliográficos de apoio, tanto por 
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motivos de importância bélica, quanto por destaque internacional dos envolvidos
14

. No 

início do conflito, quando os turcos ainda estavam posicionados como neutros, Mesquita 

fez uma previsão de que seria a atitude mais lógica para todos os neutros próximos da 

Alemanha e Áustria-Hungria que assumissem posições na guerra a favor dos aliados, seja 

pela invencibilidade da Entente (segundo Mesquita), ou seja, pela pressão político-

econômica que Inglaterra e França fariam cair sobre tais nações. Bem, a previsão de 

Mesquita se demonstrou falha e o Império Turco-Otomano entra na guerra ao lado das 

potências centrais (sem problematizações sobre o motivo, mas também sem grandes 

contestações, o que é aparentemente estranho diante da posição tomada com relação à 

Bulgária posteriormente, por exemplo, que será considerada até como traidora por 

Mesquita). 

Para Julio Mesquita, os Otomanos estavam tão inferiores belicamente comparados 

aos protagonistas da guerra, que é considerado um império moribundo e somente se 

sustentaria apoiado sobre uma grande potência. Exemplo disso são semanários que tratam, 

sobretudo, de Galípoli e a travessia do Dardanelos. Aqui temos uma vitória da estratégia e 

comando alemão. Já uma videografia de apoio, citando aqui o filme Gallipoli (1981), a 

derrota das tropas aliadas se deve a um erro de estratégia britânica
15

. 

Podemos verificar que no discurso de Mesquita, a investida sobre o Dardanelos era de 

fundamental importância para o fim das hostilidades, com vitória da Entente e que os 

pequenos avanços em Galípoli, desde o desembarque de tropas, seriam o caminho para a 

vitória que palmo a palmo se estabelecia. No momento em que o Império Britânico desiste 

dessa campanha, Mesquita desvaloriza a importância da tomada de Constantinopla e 

rendição dos Otomanos para a vitória. O recuo e derrota inglesa na região pouco foi falada, 

e todo o crédito dado aos alemães. 

 Em meados de 1916 com os revezes das armas para os otomanos, Mesquita 

novamente reacende a importância da derrota de Constantinopla, evidenciada 

principalmente durante Revolta Árabe, assim como a participação de Thomas Edward 

Lawrence e a nova incursão britânica no Império Turco-Otomano. Nesse momento, os 

turcos são considerados meros coadjuvantes, sem grande representação militar. Mesquita 

chega a atribuir a ingenuidade humana aos turcos quando compara com os modelos 

estratégicos superiores dos aliados. 

 Do início ao fim da participação dos turco-otomanos, Mesquita teve plena certeza 

que apenas com o socorro alemão o império árabe poderia se manter intacto, infelizmente 

para a Alemanha, o Império Turco-Otomano não era o único em tal situação, o Império 

Austro-Húngaro e a Bulgária estavam em situações similares. 

 Fica muito clara, desde o início das hostilidades o posicionamento político e 

ideológico de Julio Mesquita em seus boletins semanais, em que assume claramente uma 

postura de defensor dos ideais franceses, muito em função de um perfil formador ao qual 

foi exposto, mas também ao meu ver, por ser vítima de uma ingenuidade jornalística de 

privilegiar telegramas e boletins essencialmente franceses para uma narrativa, explicando o 

que o próprio jornalista julgava digno de nota, comentário e explicação. Explicação essa do 

próprio ponto de vista, própria interpretação, julgando o que seria ou não atrocidade, 

justificando crimes de guerra, tudo isso devido ao envolvimento que se propôs a ter no 
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conflito, mesmo distante dos combates, mergulhado no clima de guerra, com um discurso 

apaixonado, em nada neutro, mas arrisco eu dizer, bem intencionado. 

 


